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 خالق هستینام به 

 کارآفرینی و وکار کسب درس اول:درسنامه 

 استان خوزستان، تهیه وتنظیم: مهین قریشوندی ، شهرستان ایذه 

   ؟کنند می وکارخودمراقبت ازکسب چیست؟وچگونه ها شرکت تاسیساز کارآفرینان هدف(1
 . سود کسب - ۳ مردم های خواسته و نیاز رفع -۲ خدمات و کاال تولید -1

 می کنند. مراقبت کارها و کسب از خود تالش و کار با کارآفرینان

 نیست؟ رآسانی کا چندان کارها و کسب از مراقبت (چرا۲

 عبور سالگی ۶ از میتوانند آنها از نیمی تنها که طوری به دارند کوتاهی عمر نوپا کارهای و کسب از بسیاری زیرا

 و قیتموف دارد،احتمال وجود کار و کسب یک شکست و رفتن بین از احتمال اینکه با بدهند ادامه کارشان به و کنند

 نانکارآفری توسط آن خطرات پذیرش و اقتصادی فعالیت شروع برای الزم انگیزه این و نیست کم هم آن سودآوری

 .دارد می نگه زنده همواره را

 مثال ذکر با برسد؟ کاری باالی درجات به کارش ابتدایی ازسطوح تواند می کارآفرین یک (چگونه۳

 برساد کااری یبااال درجاات باه اطاراف اتفاقاات و خود ظرفیتهای شناخت مبنای بر و باز چشم با باید کارآفرین یک
 نسب عالی میرمصطفی مثال

 منظورازکارآفرینی چیست؟( 4
وتالش بسیاروپذیرش خطرات احتمالی ، فرایند خلق چیزی نو، از طریق برنامه ریزی وعقالنیت وبا صرف وقت 

 برای کسب منافع مادی و معنوی ، رضایت شخصی واستقالل مالی می باشد.

  شود؟ می گفته کسی چه به کارآفرین (5

 بارای جدیادی راههاای یا کند می عرضه و تولید جدید تمحصوال،پذیری وخطر نوآوری با که است کسی کارآفرین

  .کند می کشف تولید

 ؟ باشد داشته هایی ویژگی چه باید باشد آفرین کار خواهد می که کسی (۶

 دلیل ینهم به کند تولید را خدمتی یا رکا هم کنار در مختلف عوامل کردن جمع با بتواند یعنی: عمل ابتکار مهارت -1

 اتخاذ برای زیرا : زیاد دانش و آگاهی -۲ دارد نگه زنده را کار و کسب تا دارد نیاز زیادی کار و تالش به کارآفرینی

 دانش ایدب کار نیروی استخدام و تبلیغات گذاری، قیمت محصول، پیشنهاد شرکت، موقعیت درباره مناسب تصمیمات

 در هک بداند و باشد داشته را مالی توانایی باید کار و کسب یک اندازی راه برای :مالی توانایی -۳ باشد داشته کافی

 .شود روبرومی موفقیت کمترعدم موفقیت با است ممکن کارش آغاز

 .بنویسید را موفق کارآفرینان مشترک های ویژگی (7

 به را ایده ها یعنی :نوآور -۲.  می بیند نشوند متوجه شاید دیگران که زمانی را کار و کسب های فرصت :تیزبین -1

 را نامی شان خوش و انداز پس :پذیر ریسک -۳. می کنند تبدیل جدید کارهای و کسب ویا فرآیندها جدید محصوالت

 واقع کارآفرینان : بین خوش -4. کنند اندازی راه را جدیدی اقتصادی فعالیت تا آورند می میدان به تدبیر و شجاعت با

 توانایی و اشتیاق ، پایداری انضباط، ، نظم :انگیزه پر  - 5. هستند اقتصادی موفقیت به دلگرم و مطمئن اما هستند بین

 بازار شرایط با را خود و آموزند می همکاران و مشتریان ازکارشناسان، : یادگیرنده -۶ دارند را مسئله حل

 .کنند می هماهنگ و مدیریت کارایی شکل به را منابع : دهنده سازمان -7 دهند. می وفق

 هزینه و درآمد کند؟ توجه باید مواردی چه به درست و صحیح انتخاب برای موفق کارآفرین -8

  .بنویسید را هزینه می کند خدمات و کاال تولید برای کارآفرین یک که هایی هزینه از هایی نمونه - 9



۲ 
 

 هاای سارمایه و ابزارهاا ساایر و آالت ماشاین تهیاه - ۲ دفترکاار یاا مغازه کارگاه عنوان به محلی خرید یا اجاره -1

 کارمند و کارگر تعدادی استخدام-4 اولیه خریدمواد -۳فیزیکی
 ؟ دهید توضیح مثال ذکر با چیست تولید های هزینه از منظور -11

 تاا باشید گندم کننده تولید اگر مثال برای. گویند می تولید هزینه کند می صرف تولید برای کارآفرین که را پولی

 کاه اسات هاایی پاول هماان واقاع در ها هزینه این شوید می متقبل هایی ههزین خرمن و عایدی به رسیدن از قبل

 باه آن در تاا میگیریاد اختیاار در را زماین ماثالا  پردازیاد می ها آن صاحبان به تولید عوامل اجاره یا خرید برای

 می اجاره باشد دولت یا سازمان یا شخص است ممکن که زمین صاحب به مقابل در بپردازید کشاورزی فعالیت

 ماای حقااوق مزدیاا خااود کارمناادان و کاارگران بااه مقاباال در گیریاد ماای کااار باه کااه را انسااانی نیاروی یااا پردازیاد

 قیمت و کنید می استفاده خود تولیدی فعالیت برای گاو و گاواهن یا تراکتور فیزیکی سرمایه از همچنین پردازید

 باشاد چه هر زیان و سود و محصول همه تولید پایان در پردازید می آن صاحبان به نیز را تولید ابزار اجاره یا

 .رسد می هستید کار (صاحبلن) یا صاحب که شما به

 

 عوامل تولید را بنویسید وهرکدام سهم خودش را ازتولید چگونه دریافت می کند ؟ -11

 منابع طبیعی یا زمین             سهمش را بصورت اجاره دریافت می کند. -1

 نیروی انسانی               سهمش را بصورت مزد یا حقوق دریافت می کند. -۲

 سرمایه             سرمایه فیزیکی      قیمت یااجاره به ابزارتولیدپرداخت می شود  -۳
 دبصورت غیر مستقیم در تولید به کار می رو         سرمایه مالی                  

 چگونه محاسبه می شود؟ چیست؟( درآمد1۲

قیمت کاال وکل محصول فروش تولیدکننده با فروش محصوالت خود درآمد کسب می کند واز حاصلضرب 

 .رفته بدست می آید

 درآمد=قیمت ×کل محصول فروش رفته 

 مثال برای درآمد:

 قیمت به را ها آن از جفت هر که است کرده تولید کفش جفت 5111 گذشته ماه در ، کفش کننده تولید یک

 . است فروخته تومان۶1،111

 است؟ بوده قدر چه گذشته ماه در وی الف( درآمد

 فرض اینکه این تولید کننده تولیدش ثابت باشد،درآمدسالیانه وی را محاسبه کنید.  ب(با

 درآمدماه گذشته=5111×۶1،111 =۳11،111،111جواب: الف( 

 درآمدسالیانه =۳11،111،111×1۲=۳،۶11،111،111ب(         

 ( منظوراز سود وزیان در تولید چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟1۳

ست. میزان ا تولیدکننده از هزینه هاش بیشتر باشد،می گوییم تولید کننده از فعالیت خود سود بردهاگردرآمد 

نده کمتر باشد،می گوییم تولیدکن واگر درآمدتولیدکننده از هزینه هاشسود برابراست با تفاوت درآمد و هزینه 

 است. از فعالیت خود ضررو زیان دیده

 (زیان)یا سود =درآمد ─هزینه ها 

 کند؟ دوری زیان وضعیت توانداز می کننده تولید ( چگونه14

 پرهیاز مثال وری، بهاره افازایش و جاویی صارفهباا  -1 کاهش هزینه ها بدون کاهش تولید: -1

                                         اناااااااارژی و اولیااااااااه مااااااااواد در جااااااااویی صاااااااارفه -۲ کااااااااارغیرالزم نیااااااااروی اسااااااااتخدام از

 فاراهم خوبی بازار خود، محصوالت برای ،درآمد افزایش -۲ها پاش و ریخت از جلوگیری -۳

 .بفروشد مناسب قیمت با را کاالهایش و کند
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 مثال برای سودوزیان:  

  بگویید: زیرباتوجه به اطالعات مندرج در جدول      

 سود برده یا زیان کرده است؟دریک سال الف( این تولید کننده 

 ب( میزان سود یا زیان اوچه میزان بوده است؟

 

 

 

 

 

 ابتدا درآمدرا محاسبه می کنیم -1جواب:

 درآمد =کل محصول× قیمتدرآمد  =۲1،111×15،111 =111،111۳11،

 درمرحله بعد هزینه ها را جداگانه حساب می کنیم وسپس آنها را باهم جمع می زنیم -۲
را محاسبه کنید پس هزینه هایی که ماهیانه است باید ضرب در  سالنکته:چون گفته سودیا زیان یک 

 ماه سال شوند .1۲
 اجاره سالیانه=۲،111،111×ماه1۲=۲4،111،111

 کارگران   دستمزدماهیانه=دستمزد یک کارگر×تعدادکارگران    =911،111×11= 9،111،111

 دستمزد سالیانه کارگران=9،111،111×1۲=118،111،111

۳،111،111=9،111،111×    =
1

3
×دستمزدکارگران 

1

3
 هزینه خرید مواد اولیه در یک ماه=

 سالیانه اولیه مواد خرید هزینه=۳،111،111×1۲=۳۶،111،111

 مجموع هزینه ها=اجاره کارخانه+دستمزدکارگران+هزینه خرید مواد اولیه

 مجموع هزینه ها=۳۶،111،111+118،111،111+۲4،111،111=1۶8،111،111

 سود یازیانمحاسبه -۳

 سود یا زیان =۳11،111،111─1۶8،111،111=1۳۲،111،111

 چون درآمد از هزینه بیشتر بود پس سود داشته

 

 

  99تست کنکور: 

 

نفر  15ا توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با ب

 لایر کدام است؟1،۲11،111دستگاه هریک به ارزش ۲،۲11کارمندوتولیدسالیانه 

 لایر1۲،111،111 کارگاه تولیدیماهیانه اجاره بهای  1

 لایر851،111 هر فرد کارمند تولیدی واداریماهیانه حقوق متوسط  ۲

 لایر185،111،111 به ارزش  سالیانهخریدمواد اولیه مورد نیاز  ۳

 کارمندان سالیانهحقوق %۳1معادل  ماشین های تولیدی استهالک سالیانههزینه  4

 

 میلیون تومان۲ اجاره ماهیانها کارخانه

 دستمزدماهیانه هر کارگر
 کارگردراینکارخانه کارمی کنند(11)ا

 تومان911،111

1 هزینه خریدوتهیها مواداولیه در یک ماه

3
 دستمزد کارگران 

 ۲1،111 تعدادمحصوالت تولید شده دریک ماه

 تومان15111 قیمت هر واحد کاال
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 سود۲،1۲1،151،111( ۲زیان                    ۲،11۲،151،111 (1

 سود۲،11۲،111،111( 4زیان                      ۲،۲11،111،111( ۳

 

 بنگاه ساالنة درآمد=۲،۲11×1،۲11،111= ۲،۶41،111،111

 بنگاه ساالنة اجارة=1۲،111،111×1۲=144،111،111

 كاركنان همة ساالنة حقوق=851×15×1۲=15۳،111،111
30

100
 تولیدي هاي ماشین ساالنة استهالك هزینة=15۳،111،111×

 بنگاه ساالنة مستقیم هزینه هاي=45،911،111+185،111،111+15۳،111،111+144،111،111

5۲7،911،111= 

 

 بنگاه ساالنة سود=۲،۶41،111،111─5۲7،911،111=۲،11۲،111،111

 .رابنویسید حرام وکارهای کسب های ویژگی( 15

. نندک می استفاده سوء و آورند می دست به ظاهرسازی و فریب با که هایی موقعیت و ها رانت از استفاده

 آنهاست انحصار در کاالها، از برخی خریدوفروش و اند فروختن گران و خریدن ارزان دنبال به معموال

 سود و آورند می در ازپای را او شگردها انواع با شود، اقتصادی رقابت وارد آنها با بخواهد کسی اگر. 

 فروختن گران و ضروری مواقع در مردم نیاز مورد کاالهای احتکار مثالبا.  کنند می حفظ را خودشان

 و ولیدت را غیراخالقی و مبتذل های فیلم یا ها کتاب بیشتر، سود برای یا برند می سرشار سودهای آنها،

 اهل.  ددهن فریب را مشتری تا دهند می نشان مشتری به هست، آنچه برخالف را کاالیی یا کنند می منتشر

 ایه فعالیت با تنها نه افراد این. گذرانند می را امورشان رباخواری با و اند گرفتن رشوه و دادن رشوه

 کنند یم دور خودشان زندگی از نیز را برکت بلکه کنند، می ظلم همنوعانشان به غیرشرعی و غیرقانونی

 .دهند می قرار سقوط سراشیبی در را جامعه و خود اقتصاد و

    

 

 فعالیت ها:

 9صفحه  کالس در فردی فعالیت

  آیا به نظر شما هدف وسیله را توجیه می کند ؟ چه نسبتی بین این پرسش و متن باال وجود دارد ؟ 

پاسااا  : هااادف وسااایله را توجیاااه نمااای کناااد و دساااتیابی باااه هااار هااادفی هااار چناااد مشاااروع و معقاااول  

باشااد نبایااد جااز بااا اباازار و وسااایل مشااروع و معقااول صااورت پااذیرد و ارزشاامندی هاادف هیچگاااه 

نماای توانااد اباازار دسااتیابی بااه آن هاادف را توجیااه کنااد ولاای در مااتن ذکاار شااده افاارادی باارای کسااب 

و وساااایله ای اسااااتفاده ماااای کننااااد و همچنااااین در دیاااان اسااااالم بااااه هاااای   سااااود زیاااااد از هاااار اباااازار

مسااالمانی اجاااازه داده نشاااده بااارای دساااتیابی باااه اهااادافش هااار چناااد مقااادس و مشاااروع باشاااد از ابااازار 

نامشاااروع بهاااره گیااارد. باااادیهی اسااات ایااان ناااوع برخوردهااااا مفاساااد اخالقااای و سیاسااای را در پاااای 

وساااایله را توجیااااه ماااای کنااااد چنااااین جامعااااه ای، دارد؛ در  ، واقااااع   از دیاااادگاه ایاااان نظااااام هاااادف 

زناااادگی مشااااکل و تااااوان فرسااااا ماااای شااااود و ارزشااااهای انسااااانی ساااارکوب ماااای  شااااود  در نظااااام 

اقتصاااادی اساااالم، انچاااه بااایش از  هااار چیاااز اهمیااات دارد حاااالل باااودن کساااب و کاراسااات؛ یعنااای باااه 

 دست آورد مال  از راهی که ممنوعیت شرعی ندارد.   
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 11و11 صفحات وتمرین تفکر برای

 از و بیاورید دلیل خود پاس  برای است؟ کارآفرینی مورد کدام زیر، موارد از کنید مشخص -1

 .کنید دفاع آن

 شخصی فروشی ساندوی  مغازه در کار 

 دولتی مدرسۀ در تدریس 

 شدن ارتش در فعال نیروی عضو 

 منزل در باغبانی خدمات اندازی راه 

 اسااات نشاااده اناادازی راه جدیااادی کاااار کسااب چاااون باشااد نمااای کاااارآفرینی اول مااورد ساااه:  پاساا 

 ندارد وجود ریسک کارش در و گیرد می دستمزد یا و حقوق کارش ازاء در فرد و

 کااار ایاان نتیجااه  و اساات جدیااد کااار و کسااب یااک اناادازی راه چااون اساات کااارآفرینی چهااارم مااورد

 . است ریسک دارای و  نیست مشخص آن موفقیت عدم یا موفقیت و

 .است کودکان برای بازی اسباب ساخت کارگاه اندازی راه به مند عالقه شما دوست کنید فرض ۲

 به چگونه ها ویژگی این اینکه مورد در موفق، کارآفرین های ویژگی و او های ویژگی به توجه با

 .دهید توضیح کرد، خواهد کمک مشکالتش حل در او

 این دارد وجود عمل نتیجه به نسبت آگاهی و اطمینان عدم جدید کار و درکسب چون :پذیری خطر 

 مجبور که را های ریسک کند می وسعی میدهد را جدید کار و کسب اندازی راه جرأت او به ویژگی

 . دهد کاهش ممکن حدأقل به است آن قبول به

 باااه اعتمااااد باااا و باشاااد خاااود اقتصاااادی فعالیااات باااه دلگااارم و مطمااائن شاااود مااای باعااا  :بینااای خاااوش 

 امیدواراناااه را خاااود هاااای ایاااده و کناااد خاااود کاااار و کساااب انااادازی راه باااه اقااادام بینااای واقاااع  و نفاااس

 . کند تبدیل سودآور های کار و کسب به

 را کاااار انجاااام تواناااایی و اشاااتیاق ، پایاااداری ، انضاااباط ، نظااام کاااه شاااود مااای باعااا  :پرانگیزگااای 

   دهد انجام خود کار و کسب داشتن نگه زنده برای زیادی وتالش کار و باشد داشته

 درآمااادهایش و هاااا هزیناااه و کناااد وهماهناااگ مااادیریت کاااارایی شاااکل باااه را مناااابعش :ساااازماندهی 

 عااادم یاااا کمتااار موفقیااات بااا اسااات ممکااان کاااارش آغااااز در چااون کناااد انتخااااب صاااحیحی طاااور بااه را

 . شود روبرو موفقیت

 هر به که گرفتند تصمیم و شدند کار به دست شب آن اتفاق از بعد ستایش و امیرعلی ۳

 از بهتر موارد برخی در شاید و نیستند بچه دیگر آنها که بدهند نشان مادرشان و پدر به قیمتی

 تولیدی کارگاه از را زیر اطالعات فراوان تالش با همین برای. گیرند می تصمیم ها تر بزرگ

 :آوردند دست به (محمدی قای) پدرشان

 تومان میلیون 111: ماهیانه تولید برای اولیه مواد خرید

 تومان میلیون 811:  ساالنه مالیات و شهرداری عوارض و گاز و برق و آب پول

ا ) تومان میلیون ۲: کارگر هر ماهیانۀ دستمزد  (کارگر ۲1 مجموعا

 میلیارد تومان5/۲: ساالنه درآمد

 ده؟ زیان یا است سودده سال یک طول در محمدی آقای تولیدی کارگاه که کنید حساب لطفا



۶ 
 

 پاس :

 انههای سالی هزینه مجموع=  سالیانه اولیه مواد خرید+   مالیات.... و گاز و برق و آب سالیانه هزینه+   کارگران سالیانه دستمزد

 تومان میلیون به سالیانه های هزینه مجموع( =  111×1۲+  ) 811+ 811(۲×1۲×۲1= )۲481

 سود=  سالیانه درامد -سالیانه   های هزینه مجموع                                                 

 تومان ملیون به سود=  ۲511 -۲481 = ۲1  

 به دلیل راحت ترشدن محاسبه از شش صفر فاکتورگرفته شده

می کنیم 1۲هرکدام از موارد ماهیانه بود ضرب در نکته: چون عملکرد سالیانه بنگاه را خواسته پس 

 تا به سالیانه تبدیل شوند.

 :11صفحه کنید تحلیل

  چیست؟ آن اندازی راه انگیزه و وکار کسب -1

 کسب منظور به را آنها فروش هدف با خدمات و کاالها خرید ویا تولید که است های فعالیت شامل

   . باشد می سود انگیزه آن اندازی راه محرک قدرتمندترین و مهمترین ، گیرد می بر در سود

  دارد؟ هایی ویژگی چه موفق کارآفرین -۲

 .بیند می را شوند نمی متوجع دیگران که زمانی را کار و کسب های فرصت: تیزبین

 .کند می تبدیل جدید کار و کسب ،فراوردهایا جدید محصوالت به را ا ایده: نواور

 های فعالیت اورندتا می میدان به تدبیر و شجاعت با را نامیشان خوش و انداز پس: پذیر ریسک

 .کنند اندازی راه را جدیدی اقتصادی

 .هستند اقتصادی موقعیت به دلگرم و مطمعن اما هستند بین واقع کارافرینان: بین خوش

 .دارند را مساله حل توانایی و اشتیاق پایداری، انظباط، نظم،: پرانگیزه

 .دهند می وفق بازار شرایط با را خود و اموزند می مشتریان و همکاران کارشناسان، از: یادگیرنده

 .کنند می هماهنگ و مدیریت کارایی شکل به را منابع: دهنده سازمان

 چیست؟ تولیدی وکار کسب و کارآفرینی زیان و سود

 نندهک تولید ، باشد هزینه از بیشتر درآمد میزان اگر.  است هزینه و درآمد تفاوت برابر زیان یا سود

 تولید ، باشد کمتر تولید های هزینه از آمده دست به درآمدهای اگر و است برده سود خود فعالیت از

 .     شود می ضرر و زیان دچار کننده

 ( زیان یا سود=  )درآمد - هزینه ها
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 هستی خالق نام به

 وکار کسب نوع انتخاب :درس دومدرسنامه 

 تهیه وتنظیم: مهین قریشوندی ، شهرستان ایذه استان خوزستان

 ؟کند فکرمی چه چیزی به کارفرما جدید، کار و کسب یک گیری شکل از پیش -1 

 کار حتی یا کند شراکت دیگری فرد با یا بزند اقدام به دست تنهایی به که کند می فکر این به کارفرما

 .دهد انجام المنفعه عام را جدید

 کار و کسرررب بنویسرررید. نام را تولید( )سرررازمان منظر از کار و کسرررب شرررروع های روش انواع -2

 خیریه و انتفاعی غیر مؤسسات – 5تعاونی -4شرکتی -3شراکتی -2شخصی

 سبک صرورت به آنها اکثرباشرند؟ می فعالیت مشروول عنوانی چه به کارها و کسرب اکثر ایران در -3

 .باشند می فعالیت مشوول تعاونی یا سهامی شرکتی کارشخصی، و

 و. شدبا شخص یک به متعلق که کاری و کسب توضیح دهید.باذکرمثال را  شرخصی کار و کسرب -4

 ماتخد ویژه به صررنعت تا کشرراورزی از فعالیتی نوع همه در و باشررند می مقیاس کوچک آنها بیشررتر

 کشرررراورزان، ملکی، معامالت های بنگاه خانگی، لوازم و خودرو تعمیرکاران مثال:.دارند حضررررور

 پزشرررکی دندان ، پزشرررکی مانند تخصرررصررری های زمینه در حتی و خرد گران صرررنعت و هنرمندان

 .باشند می شخصی کارهای و کسب حسابداری و ،وکالت

 شررخصرری کار و کسررب شررکل به باشررند؟ می شررکلی چه به ایران در وکارها کسررب اغلب امروزه-5 

 .هستند

 -اندک نسررربتا   آن های هزینه و آسررران آن اندازی راه. بنویسرررید را شرررخصررری کار و کسرررب مزایای -6

 و دسررو در -اسررت بیشررتر عمل آزادی و راحت بازار شرررای  توییر و بازاریابی درمورد گیری تصررمیم

 (.ودش می داده درآمد بر مالیات بار یک فق داشتن منافع مالیاتی ) -دارد وجود کامل مالکیت منفعت

 باراعت تأمین -اسررت فرد خود دوش بر ها مسررلولیت تمام .بنویسررید را شررخصرری کار و کسررب معایب -7

 دعاوی و ها بدهی دربرابر نامحدود مسلولیت – است بسیارمشکل مالی

 شریک که باشد بیشتر یا نفر دو به متعلق که کاری و کسباسرت؟ کاری و کسرب نوع چه شرراکت -8

 .هستند سهیم کار و کسب سود در سهمشان با متناسب هم کدام هر و. شوند می نامیده

 و بکس .بزنید مثال باشرند؟ می کارهایی و کسرب نوع چه مشرابه بیشرتر شرخصری کارهای و کسرب -9

 کاران پیمان و ها رستوران و ها موازه برخی مانند کوچک شراکتی کارهای

 روشررن برایشررود؟ می توصرریه افراد بین قرارداد نگارش به شررراکت کارهای و کسررب در چرا -11

 شود می توصیه قرارداد این نگارش به شرکا تکالیف و حقوق شدن

 دسترسرررری – اسررررت آسرررران نسرررربتا   آن انرررردازی راه .بنویسررررد را شررررراکتی کررررار و کسررررب مزایررررای -11

 ها توانایی افزایی هم و مسلولیت بار تقسیم – تر بزرگ مالی های سرمایه و منابع به
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 اورهمش و قرارداد تنظیم جهت ها هزینه برخی افزایش .بنویسید را شراکتی کار و کسب معایب -12

 یریگ تصمیم شرکا با توافق دلیل به -دعاوی و ها بدهی مقابل در نامحدود مسلولیت -باوکیل حقوقی

 .است تر محدود عمل آزادی و تر سخت

 شرکتی کار و کسبدارد؟ نام چه کار و کسب نوع ترین پیچیده -13

 هویرررت خرررودش کررره اسرررت کررراری و کسرررب ، شررررکت را توضررریح دهیرررد. شررررکت کرررار و کسرررب -14

 و کنررد مرری رفتررار انسرران یررا و فرررد یررک ماننررد شرررکت یررک بررا قررانون کرره معنررا ایررن برره دارد قررانونی

 .دهند می انجام ها انسان که آنچه همانند دقیقا  . است خاصی تعهدات و حقوق دارای شرکت

 هررررر داراییشررررود؟ مرررری تقسرررریم چگونرررره شرررررکت هررررر دارایرررری شرررررکتی کارهررررای و کسررررب در -15

 آن دار سررهام ، شرررکت سررهام خریررد بررا کررس هررر و شررود مرری تقسرریم سررهم معینرری تعررداد برره شرررکت

 هرررا مسرررلولیت و منرررافع در و دارد را آن نسررربی مالکیرررت سرررهمش انررردازه بررره کررره باشرررد مررری شررررکت

 .است سهیم اندازه همان به

 کررره دهرررد مررری نشررران و اسرررت مالکیرررت سرررند یرررک سرررهام باذکرمثال توضررریح دهیرررد.چیسرررت؟ سرررهام -16

 شرررررریک آن زیررررران و سرررررود در و دارد اختیرررررار در را شررررررکت مالکیرررررت از بخشررررری ، آن دارنرررررده

 ده کررره گرررذاری سررررمایه باشرررد، شرررده تقسررریم سرررهم هرررزار صرررد بررره شررررکتی دارایررری اگرررر مرررثال  . اسرررت

 .است شرکت صد در ده مالک کند، می خریداری را آن سهم هزار

شرکت با مسلولیت  -خاص سهامی شرکت -عام سهامی شرکت .ببرید نام را ها شرکت انواع -17

 تعاونی های شرکت -شرکت تضامنی  –محدود 

 هب شرکت یک ایجادچرا؟ است کار و کسب نوع ترین هزینه پر کار و کسب نوع کدام ایجاد -18

 .کند می استفاده کارش اندازی راه برای دیگران پول از زیرا. سهامی شرکت یک ویژه

 کمک و بدهد ا مینان گذاران سرمایه به تاداده است؟ قرار قوانینی ها شرکت برای دولتچرا  -19

 یها مشاوره به و است پرهزینه و بر زمان قوانینی چنین به عمل و پذیرش .نخورند فریب تا کند

 دارد نیاز حقوقی

 امهاساسن تکمیل برای را الزم ا العات زیراباشد؟ می نیاز وکیل به شرکت تشکیل برای چرا -21

 دهد قرار مؤسسین اختیار در را نیاز مورد اسناد سایر و شرکت

 شده تشکیل کاری و کسب چه برای شرکتشود؟ م رحباید  مواردی چه شرکت اساسنامه در -21

 اولیه سرمایه چگونه شرکت ، شود می فروخته و تقسیم چگونه و است میزان چه آن سهام است،

 .... و شود می منحل چگونه شرکت و شود می تقسیم زیان و سود چگونه ، کند می تأمین را خود

 سهام بدهی و ضرر) داران سهام برای محدود مسلولیت.بنویسید را شرکت یک ایجاد مزایای -22

 سهام افزایش  ریق از) بانکی مالی تأمین و سرمایه افزایش امکان -(سهام میزان به محدود داران

 اال،ب تولید مقیاس دلیل به)باالتر رقابت امکان -(بانکی های نیزوام و آنها سرمایة افزایش یا داران

 جذب مکانا) بیشتر گرایی تخصص -(رقبا به نسبت تر پایین قیمت و بیشتر گذاری سرمایه امکان

 (ویژه و تخصصی های زمینه توانمندتردر افراد
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 در تررررأخیر -باالسررررت آن انرررردازی راه هررررای هزینرررره .بنویسررررید را شرررررکت یررررک ایجرررراد معایررررب - -23

 تقسررریم -غیرفرررردی هرررای موفقیرررت و مالکیرررت و مررردیریت راب ررره در هرررا پیچیررردگی -گیرررری تصرررمیم

 قررروانین -درآمرررد برررر مالیرررات برررر عرررالوه شررررکت سرررود برررر مالیرررات -سرررهام مالکیرررت تناسرررب بررره سرررود

 بیشتر دهی گزارش و تر پیچیده

 ترررأمین هررردف برررا کررره اسرررت وکررراری کسرررب تعررراونیرا توضررریه دهیرررد.  تعررراونی هرررای شررررکت -24

 در. کنرررد مرری کمررک آنهررا اقتصرررادی وضررعیت بهبررود برره و شررود مررری تشررکیل اعضررا هررای نیازمنرردی

 مقیررراس برررا اقتصرررادی هرررای فعالیرررت مزایرررای از منررردی بهرررره جهرررت تولیدکننرررده تولید،تعررردادی تعررراونی

 تعررراونی مرررثال   کننرررد  مررری بیشرررینه را خرررود منفعرررت جمعررری اقررردامات برررا و آینرررد مررری هرررم گررررد برررزرگ،

 تهیرررر  و مرغرررروب بررررذر تهیرررر  برررررای تررررا دهنررررد مرررری تشررررکیل کشرررراورزان از ای عررررده را کشرررراورزی

 کمرررک آنهرررا بررره توزیرررع زنجیرررر  ایجررراد و جمعررری تبلیورررات بازاریرررابی، امکررران نیرررز و کرررود و سرررموم

 .کند

 نظر صرف فرد هر ها تعاونی درچگونه است؟ آن سود توزیع و تعاونی شرکت اداره نحوه - -25

 نسبت به سود توزیع اما. دارد رأی یک فق  کرده تأمین را تعاونی سرمایه از مقدار چه اینکه از

 .باشد می افراد سرمایه

 مأموریتی انجام برای که است قانونی نهادیاست؟ نهادی چگونه خیریه و انتفاعی غیر مؤسسه -26

 . است گرفته شکل غیرتجاری هدفی با یعنی غیرسودآور،

 اغلب ها مأموریت این است؟ هایی زمینه چه در انتفاعی غیر مؤسسات های مأموریت اغلب -27

 و بهداشت دینی، و علمی توسع  آموزش، خیریه، امور مانند دارند  اجتماعی و انسانی هایی زمینه

 .است جهانی حتی و ملی گاهی و محلی گاهی آنها عمل محدودة... . و سالمت

  

 

 موفق باشید.
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 به نام خالق هستی

 درست انتخاب اصول: سوم درس درسنامه

 خوزستان استان ایذه شهرستان ، قریشوندی مهین: وتنظیم تهیه

 ؟کرد عایتر باید را اصولی ،چهکارو کسب درانتخاب تصمیمیهراز قبل -1

   کرد. محاسبه را هرانتخاب فرصت هزینۀ: اول اصل

 کرد. شناسایی را خود کمیاب منابع: دوم اصل

   کرد. ترسیم را خود بودجه قید: سوم اصل

 .کرد فراموش را رفته در های هزینه: چهارم اصل

 .کنیم مقایسه خود، منافع و ها هزینه بین: پنجم اصل

 کند؟ می استفاده ها هزینه تفکردربارۀ برای مفهوم اقتصادازکدام دانش -2

 فرصت هزینه 

   چیست؟ فرصت هزینه -3

 را آن شۀۀۀۀما کۀۀۀۀه اسۀۀۀۀت بعۀۀۀۀدی گزینۀۀۀۀۀ بهتۀۀۀۀرین ارزش انتخۀۀۀۀاب، یۀۀۀۀ  فرصۀۀۀۀت هزینۀۀۀۀۀ

)ارزش بهتۀۀۀۀۀۀرین فعالیۀۀۀۀۀۀت دیگۀۀۀۀۀۀری کۀۀۀۀۀۀه بۀۀۀۀۀۀه .ایۀۀۀۀۀۀد داده دسۀۀۀۀۀۀت از انتخۀۀۀۀۀۀاب هنگۀۀۀۀۀۀام

 خاطرفعالیت اول از انجام آن منصرف شده ایم.(

 خۀۀۀۀۀۀۀۀۀود فراغۀۀۀۀۀۀۀۀۀت اوقۀۀۀۀۀۀۀۀۀات کۀۀۀۀۀۀۀۀۀردن پۀۀۀۀۀۀۀۀۀر بۀۀۀۀۀۀۀۀۀرای شۀۀۀۀۀۀۀۀۀما کنیۀۀۀۀۀۀۀۀۀد فۀۀۀۀۀۀۀۀۀر  :مثۀۀۀۀۀۀۀۀۀال

 سۀۀۀۀۀۀینما -1) گیریۀۀۀۀۀۀد درنظرمۀۀۀۀۀۀی عالقۀۀۀۀۀۀه ترتیۀۀۀۀۀۀب بۀۀۀۀۀۀه را درعصۀۀۀۀۀۀرامروز،چهارانتخاب

 اگۀۀۀۀر (خریۀۀۀۀد بۀۀۀۀرای بۀۀۀۀازار بۀۀۀۀه رفۀۀۀۀتن -4کۀۀۀۀردن مطالعۀۀۀۀه -3بسۀۀۀۀکتبال بۀۀۀۀازی -2 رفۀۀۀۀتن

درایۀۀۀن کنیۀۀۀد. شۀۀۀما سۀۀۀینما رفۀۀۀتن را انتخۀۀۀاب باشدو تومۀۀۀان هۀۀۀزار ده سۀۀۀینما طبلۀۀۀی قیمۀۀۀت

بهتۀۀرین گزینۀۀه بعۀۀدی کۀۀه ازدسۀۀت مۀۀی دهیۀۀد بۀۀازی هزینۀۀه فرصۀۀت یاهزینۀۀه پنهۀۀان مثال،

بسۀۀۀۀکتبال اسۀۀۀۀت چۀۀۀۀون اگرسۀۀۀۀینما رفۀۀۀۀتن را انتخۀۀۀۀاب نمۀۀۀۀی کردیۀۀۀۀد دومۀۀۀۀین اولویۀۀۀۀت شۀۀۀۀما 

پۀۀس هزینۀۀه فرصۀۀت انتخۀۀاب سۀۀینما رفۀۀتن بۀۀازی بسۀۀکتبال اسۀۀت کۀۀه بۀۀازی بسۀۀکتبال بۀۀود 

 است. انتخاب نشده واز دست رفته

 کنید؟ ابانتخرا یکی کردن، بازی بسکتبالو رفتن سینما بین مجبوریدچرااین مثال  در -4

 ارمقد ی  با. شماست کمیاب امکانات از یکی پول است.« کمیاب»چون زمان یاپول شما 

 کمیاب های داشۀۀته از هم زمان و وقت. رابخرید چیزی هر توانید نمی پول، از مشۀۀخ 

 و اینترنت در گردی وب تفریح، مطالعه، خوردن، غذا خوابیدن، مثل کاری هر. شۀۀماسۀۀت

 آنها از کدام هر انجام و دارند نیاز زمان به همگی دارید عالقه آن به که دیگری کارهای

 .است بقیه انجام امکان عدم معنای به مشخ  زمان در
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 مکاناتا در کمیابی وجود دلیل بهکرد؟« بستان -بده» انتخاب، های گزینه بین باید چرا -5

 .آورید دست به را دیگری چیز تا کنید می رها را چیزییعنی  ها داشته و

میلیون تومان و 55فردی سۀۀۀه کار به او پیشۀۀۀنهاد می شۀۀۀود، کار اول با درآمد سۀۀۀالیانه  -6

 میلیون تومان 155میلیون تومان وکار سوم با درآمد سالیانه 45کار دوم با درآمد سالیانه 

تومان میلیون 155کارسۀۀۀوم که درآمدش انتخاب اول این فرد چیسۀۀۀت؟ الف(اسۀۀۀت:مطلوب 

 است.

 از دستسوم آن رااول است که با انتخاب کارکارچیست؟  این انتخاب هزینه فرصت ب(

 داده است.

 چیست؟ خدمات و کاالها تولید برای ما امکانات اولین -7

 .دانست نیز تولید عوامل را آنها توان می که تولید کمیاب منابع

 منابع کمیاب یا عوامل تولید را نام ببرید و مثال بزنید. -8

 زکشاور که گندمی دانۀ یا. کند می کار آن روی نجار که چوبی مثل طبیعی: منابع الف(

 . کارد می درزمین را آن

 .است کار به مشغول کارگاه در که کاری نیروی مثل: انسانی ب( منابع

 ی  اندازی راه برای شخ  که پولی مثل: مالی هایسرمایه  -1 :شامل سرمایه ج( 

 .گیرد می نظر در تولیدی کارگاه

مثل ابزارولوازم کارآفرین مثل تراکتوربرای کشاورز وچرخ خیاطی سرمایه فیزیکی : -2

 .برای خیاط

پاسخگوی نیازهای مردم آن منطقه منطقه  ی در تولید همه عواملوجودصرف آیا  -9

خیر، حتما باید کارآفرینی باشد تا کسب وکار راه اندازی کند وباتولید کاال یا خدمات  است ؟

 اگرآشپزی ولی است غذایی پرازمواد که ای آشپزخانه مثلاسخگوی نیازهای مردم باشد.پ

ید غذایی هم تول،نداشته باشد وجود کند، تهیه لذیذ غذای ی  کندو ترکیب باهم را آنها که

 نمی شود.

 .این اهمیت نیروی انسانی را می رساند که ازبین همه عوامل تولید مهم تر است 

 دیدج کارهای و کسب کردن وعملیاتی سازماندهی به افراد تمایل چیست؟ کارآفرینی -15

 .است موفقیت خطر عدم پذیرش با

 وجوی جست در کارآفرینان هدف کارآفرینان از گردهم آوردن عوامل تولید چیست؟ -11

 دگر را طبیعی منابع و ها سرمایه کار، نیروی شامل تولید عوامل سودآور، های فعالیت

 برآورده را دیگران های خواسته و نیازها خدمات، و کاالها تولید با -1 تا آورند می هم

 .نمایند درآمد کسب محل این از -2 کنند

 چرادانش اقتصاد عالوه برانتخاب های شخصی با انتخاب های اجتماعی مواجه است؟ -12
 .روست روبه بستان - بده و انتخاب باو دارد کمیابی های داشتهو نیزامکانات،منابع زیرااجتماع

 یدتول برای منابع از باید هایمان، خواسته و نیازها از بعضی ساختن برآورده برای -13

 می تریبیش خدمات و کاالها باشیم، داشته بیشتری منابع هرچه. کنیم استفاده خدمات و کاال

 .کنیم تولید توانیم
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 تکان ار جادویی عصای توانیم نمی متأسفانهآیا می توانیم منابع جدیدی را خلق کنیم؟ -14

 .ایم شده محدود دسترس در منابع به ما آن، جای به. کنیم خلق را منابعی و دهیم

 از معینی مقدار هرکشور زمان،از نقطههردریعنی محدودیت منابع چیست؟ ازمنظور -15

 .دارد کارآفرین تعدادی و فیزیکی و انسانی سرمایۀ برداری، بهره قابل زمین کار، نیروی

 بیشتری ،اگرمنابعمبادله با؟سازد می مواجهچه چیزی  رابا هرجامعه منابع کمیابی -16

 خدمات و کاال تولید برای کمتری منابع شود، داده اختصا  خدمات و کاال ی  تولید برای

 . ماند می باقی دیگر

 فلز رخ،چ تولید منظور به بیشتری الستی  کارخانۀ بیشتر، دوچرخۀ ساختن برای مثال:

 .است الزم کارخانه های سالن برای بیشتری زمین و دوچرخه اسکلت برای بیشتری

 قطعات و اسکلت سازندة آالت ماشین ساختن برای سرمایه به بیشتری نیاز همچنین

 اندازی راه برای کارآفرین و دوچرخه فروش و کردن هم سر برای کار نیروی دوچرخه،

 می استفاده سازی دوچرخه کارخانۀ در که منابعی. داشت خواهیم سازی دوچرخه شغل

 پس. هستند هم خودروها و ها رایانه مثل دیگر چیزهای تولیدات از نیازمنداستفاده شود،

 .است دیگر چیزهای دادن دست از معنای بیشتربه دوچرخه داشتن برای تصمیم

 مواجه مبادلهو کمیابیباهنوزبخرد،دیگرکشورهاازار کشورکاالهایی ی اگر حتی-17

 .است

 خرج برای پول محدودی و مشخ  مقدار شما وقتیچیست؟ بودجه قید از منظور.  -18

 انت بودجه اینکه دلیل به. دارید قیدبودجه ی  شما گوییم می حالت این در دارید، کردن

 .کنید بستان - بده خود های گزینه بین مجبورید شما است، محدود

 زیر شکل درالف ( . دارید پول ناهار صرف برای تومان هزار 25 شما کنید فر  -19

 خط نمودار روی بر نقطه هرب( . کنید بررسی را شکالت و بیسکویت بین انتخاب نحوة

 طۀنق از اگر است؟ چگونه ب و الف نقاط بین بستان - بدهج( چیست؟ه دهند نشان بودجه

 دو این از هری  از شده انتخاب مقدار در تغییری چه کنیم، حرکت بالعکس یا ب به الف

          دهد؟ می روی کاال

 

   

 

 

 

 

 

 

 بیسکویت تعداد

 (تومان 5555 کدام هر)

 شکالت تعداد

 (تومان 2555 کدام هر)
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 الف(

 هزارتومان پول25با  جدول ترکیب های قابل حصول بسکویت وشکالت

 تعدادشکالت ترکیب
)قیمت هر شکالت 

 تومان(2555

 تعدادبسکویت
)قیمت هر بسکویت 

 تومان(5555

کل درآمد 
 مصرف کننده

 هزارتومان25 5 5 د

 هزارتومان25 4 2 ج

 هزارتومان25 3 4 ب

 هزارتومان25 2 6 الف

 هزارتومان25 1 8 ه

 هزارتومان25 5 15 خ

 

 خریده و هیچ شکالتی نخریده وکل درآمدش صرف بسکویت کرده است .پنج عدد بسکویت ه د: نقط

)برای داشتن دو عدد شکالت بسکویت خریداری کرده ودوعدد شکالت عدد دراین نقطه چهارنقطه ج: 

 از ی  عدد بسکویت صرف نظرکرده که این ی  عدد بسکویت هزینه فرصت است.(

ه وچهارعدد شکالت)نسبت به نقطه د ازدوعدد دراین نقطه سۀه عدد بسکویت خریداری کردنفطه ب:  

بسۀکویت صۀرف نظر کرده تا بتواند چهارعدد شکالت بخرد این دوعدد بسکویت که صرف نظر شده 

 هزینه فرصت است.(

دوعدد بسۀکویت خریداری کرده و شۀش عدد شۀکالت)نسۀبت به نقطه د ازسه عدد بسکویت نقطه الف: 

بخرد پس سۀه عدد بسۀکویت که صرف نظر شده هزینه شۀش عدد شۀکالت صۀرف نظر کرده تا بتواند 

 فرصت است.(

در این نقطه هشت عدد شکالت خریداری کرده و ی  عدد بسکویت )نسبت به نقطه دازچهار  نقطه ه:

عدد بسۀۀۀۀکویت صۀۀۀۀرف نظر کرده تا بتواند هشۀۀۀۀت عدد شۀۀۀۀکالت بخردپس چهر عدد بسۀۀۀۀکویت هزینه 

 فرصت است.(

کرده و هیچ بسۀۀۀۀۀۀکویت نخریده ) نسۀۀۀۀۀۀبت به نقطه د از پنج عدد ده عدد شۀۀۀۀۀۀکالت خریداری نقطه خ: 

 عدد شکالت بخرد پس پنج عدد بسکویت هزینه فرصت است.(15بسکویت صرف نظر کرده تا بتواند 

می توانند هزینه شۀۀدن تمام درامد مکان هندسۀۀی ترکیب هایی از کاالهایی که در صۀۀورت بودجه:خط 

 خریداری شوند.

ر خط بودجه نشان دهنده ترکیب هایی از دوکاالی بسکویت و شکالت است بر روی نمودا هرنقطهب( 

 که مصرف کننده با خرج تمام درآمدش می تواند خریداری کند.

 در نقطه الف شش عددشکالت و دو عدد بسکویت خریداری شده است.ج( 

 در نقطه ب چهارعدد شکالت و سه عدد بسکویت خریداری شده است.    

نقطه ب حرکت کنیم دوعدد شکالت ازدست می دهیم تای  عدد بسکویت بیشتر به  اگر ازنقطه الف به

پس دوعدد شۀۀکالت بده و ی  عدد بسۀۀکویت بسۀۀتان اسۀۀت در کل هزینه فرصۀۀت در این  دسۀۀت بیاوریم

 جابجایی دو عدد شکالت است.
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 Aمثل نقطه چون درآمد محدود است قابل دسترسی نیستند باالی خط بودجه تمام نقاط  -25

ولی بودجه فرد بطور کامل خرج نمی شۀۀۀۀۀود قابل دسۀۀۀۀۀترس هسۀۀۀۀۀتند زیر خط بودجه وتمام نقاط       

 Bمثل نقطه برای مصرف کننده حاصل نمی شود  ورضایت خاطرکامل

                                                      چیست؟ B  ََAبه َ ABدلیل انتقال خط بودجه از  -21

 

 خط بودجهکاهش درآمد با فر  ثابت بودن قیمت کاالها و 

                                                                                                    به پایین انتقال پیدا می کند.بصورت موازی  

 

 

                                                                                                                                                      چیست؟ 'AB بهAB از بودجه خط انتقال دلیل -22

 اهش قیمتکبه دلیل Yبا فر  ثابت بودن درآمد وقیمت کاالی 

                                         B .               َپیدا می کندبیرون چرخش  خط بودجه به Xکاالی 

                                                              X کاالی مقدار                                                                                 

 گردانید باز را آن توانید نمی شۀۀما و اسۀۀت شۀۀده پرداخت که هایی هزینه چیسۀۀت؟ دررفته هزینه -23

 وممفه .باشۀۀد داشۀۀته شۀۀما تصۀۀمیم و انتخاب در تأثیری نباید ها هزینه این دارد؛ نام « دررفته هزینۀ»

 لقاب دیگر و اسۀۀۀۀت افتاده عمیق چاه ی  به که کنید تصۀۀۀۀور پولی توانید می را دررفته های هزینه

 .نیست دسترس

 یگیر تصۀۀمیم زمان در که اسۀۀت هایی هزینه اسۀۀت، مؤثر گیریتان تصۀۀمیم بر که ای هزینه تنها -24

 رب که هایی هزینه تفاوت تشۀۀۀخی  بگیرید، خوب تصۀۀۀمیم ی  اینکه برای. آیند می وجود به شۀۀۀما

 قابل و اند رفته دیگر چون ،نیسۀۀۀتند مهم دررفته های هزینه .اند بسۀۀۀیارمهم ،تأثیرگذارند شۀۀۀما تصۀۀۀمیم

 خوب صمیمت ی  گرفتن از بخشی تنها کنیم، ارزیابی راچطور ها هزینه اینکه فهمیدن. نیستند برگشت

 شوند سنجیده منافع مقابل در ها هزینه باید. است

آن را دریافت لباس،هزارتومان خریده باشۀۀۀۀید وبعداز155به قیمت اگر شۀۀۀۀما اینترنتی لباسۀۀۀۀی را  -25

هزار تومان بخرید ، هزینه دررفته شما چقدرمی 185دوسۀت نداشۀته باشید ولباس دیگری را به قیمت 

 هزارتومانی است که دیگرقابل برگشت نیست.155هزینه در رفته همان باشد؟ 

ر به دالیلی تصۀمیم اشۀۀتباهی گرفتیم ، هزینه ها و نکته در هزینه در رفته منظور این اسۀت که اگ -26

 ثالموهزینه هایی که قبال ازدست رفته را دیگر در تصمیم جدید در نظر نگیریم منافع را مقایسۀه کنیم 

اگر دانش آموزی رشۀته تحصۀیلی دبیرسۀتان را اشۀتباه انتخاب کند و نمره هاش ومعدلش ضۀعیف باشۀد 

برای تصمیم جدید نگوید من زمان  ،در آن رشۀته گذشۀته باشۀد ودوسۀال هم از تحصۀیل آن دانش آموز،

، زمان و پولی که صرف کرده را در نظر نگیرد و وپول صۀرف کردم همین رشۀته را ادامه می دهم 

 تصمیم جدید بگیرد.
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 مقایسۀه اه هزینه تمام با را منافع تمام باید چکار کنیم؟باید باشۀد منطقی گیری تصۀمیم اینکه برای -27

 هزینه ز ابیشتر منافع اید، کرده انتخاب شۀما که ای گزینه در که برسۀید نتیجه این به نهایت در و کنید

 سهمقای آن های هزینه با را ایمنی کمربند بستن منافع شۀوند می خودرو سۀوار وقتی افراد مثالا  هاسۀت؛

 بستن در ردیگ برخی و ببندند را خود کمربندایمنی بالفاصله باال مقایسة با برخی است ممکن کنند؛ می

 !کنند انگاری سهل ایمنی کمربند

 از که اطالعاتی اسۀۀاس بر ؟گیرد می انجامبر اسۀۀاس چه چیزی  ومنافع ها هزینه مقایسۀۀة همیشۀۀه -28

 داریم. آنها

 .بزنید مثال و دهید توضیح را تصمیمات انواع از گسترده نوع دو -29

 گزینه اوقات گاهی مثالا . پردازد می مختلف های گزینه میان از انتخاب ی  به دسته اولین 

 .برویم گردش یا به کنیم مطالعه که است این ما تصمیم های

 مدت یا مطالعه میزان دربارۀ مثالا . دارد اشاره چیزی هر از مقدار چه انتخاب به دیگر دسته 

 .هستیم گیری تصمیم حال در گردش، زمان

 موفق باشید.
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 م خالق هستیبه نا

 تولید امکانات مرز: چهارم درس درسنامه

 خوزستان استان ایذه قریشوندی،شهرستان مهین: وتنظیم تهیه

 

 در را درسیییت انتخییا  اولیییه مفییاهیم و آن،کاربرداصییو  بییا تییوانیم مییی کییه هییایی الگییو از یکییی -1

 .است تولید امکانات مرز الگوی، چیست؟ کنیم تمرین بهینه انتخا 

 کمک منحنی امکانات تولید می توان توضیح داد؟چه مفاهیمی را با -2

 فرصت هزینه و کارایی بهینه، تخصیص مفهوم

 الگوچیست ؟ -3

 جزئییییات ا زییییرا الگوسیییت  ییییک هیییا راه نقشییی  مییی  ا  اسیییت  پیچییییده واقعیتیییی از سیییاده نمایشیییی الگیییو

 و اصیییلی هیییای راه فقییی  نقشیییه. دهییید نمیییی نشیییان را دسیییت انیییدازها و درختیییان نهیییا، سیییاختما جملیییه ز

 کیییه جییایی از بتوانیییید غیییرمزم، جزئییییات در شییدن درگییییر بییدون شیییما تییا دهییید مییی نشیییان را فرعییی

 شناسیییی زیسیییت در کیییه انسیییان بیییدن آنیییاتومی الگیییوی  .برویییید خواهیییید، میییی کیییه جیییایی بیییه هسیییتید

 .یک الگوست شودهم می استفاده

 یییییک هییییای بسییییتان -ازبییییده بهتییییری درک تییییا دهیییید مییییی اجییییازه کییییه اقتصییییادی ازالگوهییییای یکییییی-4

 است. تولید امکانات مرز الگویکنید پیدا کمیا  زمنابع کشوردراستفاده ا

 کنییید میییی رهیییا را واقعیییی دنییییای جزئییییات از بسییییاری کیییه دارد وجیییود الگوهیییایی هیییم اقتصیییاد در -5

 از یکییی تولییید امکانییات مییرز الگییوی. شییویم متمرکییز دارد، اهمیییت آنچییه بییر کنیید کمییک مییا بییه تییا

 .است اقتصادی های الگو این

 آن بیییا تولییییدی، شیییرکت ییییک مییی  ا  ،یوکیییار کسییی  هیییر کیییه را اساسیییی هیییای انتخیییا  از یکیییی-6

 در را خیییود کمییییا  منیییابع توانییید میییی چگونیییه شیییرکت ایییینایییین اسیییت کیییه  بنویسیییید. روسیییت روبیییه

 کند؟ تقسیم تولیدات انواع میان

 بزنید.م ا  منحنی امکانات تولید )مرزامکانات تولید(را توضیح دهید. -7

رای آن در بیییبیییرای اینکیییه بتیییوان منحنیییی امکانیییات تولیییید را بیییه آسیییانی تحلیییی  کیییرد فروضیییی را 

 نظر می گیرند:

 منابع تولیدی جامعه فق  صرف تولید دوکام می گردد. یکی ازآن فروض این است که

 دشیییوار بسییییار اسییت، خیییدمات و کییام هیییزاران شیییام  کییه واقعیییی الگییوی ییییک بیییا کییردن چییون کیییار

 صییورت بییه شییرکت، یییک تولیییدات همچییون را کشییور یییک تولیییدات تییوان مییی رو اییین از و اسییت

  .داد نشان کام دو با ساده

منحنییی امکانیییات تولییید ،مکیییان هندسییی ترکیبیییات مختلفییی ازدومحصیییو  اسییت کیییه در شییرای   ابیییت 

 ی شود.م)ازجمله تکنولوژی معین(، با مقدارمعینی منابع موجودتولید 
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 مقادیر زیر جدو . کند می تولید ماست و پنیر فق  که اید کرده اندازی راه شرکتی کنید تصور م  ا 

 .دهد می نشان کند، تولید تواند می هفته در شما شرکت که را ماست و پنیر از مختلفی

 (س  ) ماست تولید مقدار (تهبس) پنیر تولید مقدار ردیف

 1 1111 الف

  011 111 

 211 751 ج

 311 551 د

 411 311 ه

 511 1 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنیییر بسییته 1111 حییداک ر کییاررود بییه پنیییر تولییید بییرای فقیی  کمیییا  منییابع همیی  اگییر: نق ییه الییف

 .داشت نخواهد وجود ماست تولید امکان دیگر البته و شود می تولید هفته در

 تولیییید سییی   511 مجمیییوع در شیییود، ماسیییت تولیییید صیییرفکمییییا  تولیییید  منیییابع همییی  اگیییر نق یییه و:

 .گردد نمی تولید پنیری و شود می

 اسیییت،به شیییده تقسییییم کیییام دو ایییین تولیییید بیییین کمییییا  منیییابع کیییه دهییید میییی نشیییان نییییز نقیییا  میییابقی

 صیییرف بیشییتر ه نق یی  در و یافتیییه اختصییاص پنیییر تولیییید بییه منییابع بیشیییتر   نق یی  در کییه  ییوری

 است، شده ماست تولید
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 نشییان و شییود مییی گفتییه تولییید امکانییات مییرز آییید، مییی دسییت بییه نقییا  اییین اتصییا  از کییه خ ییی بییه

 .است موجود منابع با شما شرکت تولید حداک رامکان دهندة

 و موجیییود منیییابع از اسیییتفاده بیییا کیییار و کسییی  ییییک آنچیییه بیییین اسیییت میییرزی تولیییید امکانیییات میییرز

 تولییید سیی ح هییر توانیید مییی کییار و کسیی  اییین .توانیید نمییی آنچییه و کنیید تولییید توانیید مییی دردسترسیی 

نقیییا  م   کنییید  انتخیییا  اسیییت، شیییده داده نشیییان تولیییید امکانیییات میییرز بیییرروی ای نق یییه بیییا کیییه را

مییییی توانیییید اینهییییا نقییییا ی هسییییتند کییییه شییییرکت شییییما بییییا منییییابع کمیییییا  موجییییود  الف، ،ج،د،ه،و()

 نق یییه حبیشیییترین تولیییید را داشیییته باشییید.ولی تمیییام نقیییا  خیییارج از خییی  مرزامکانیییات تولیییید م ییی  

قابییی  دسیییترس نیسیییتند زییییرا بیییا منیییابع موجیییود نمیییی توانیییید آن مییییزان کیییام تولیییید کنیییید، وتمیییام نقیییا  

دسییترس هسییتند امییا همییه منییابع تولییید کامیی  بییه کییار گرفتییه نشییدند زیییرخ  مرزامکانییات تولییید قابیی  

 551 از ترکیییی  ییییک ز نق ییی  م یییا ، بیییرای یعنیییی بیییاز هیییم منیییابع کیییافی بیییرای تولیییید وجیییود دارد.

 نق ییه توانیید مییی بخواهیید اگییر کییه اسییت روشیین .دهیید مییی نشییان را ماسییت سیی   211و پنیییر بسییته

 تولیییید پنییییر بسیییته 551 اگیییر کیییه دهییید میییی نشیییان میییا بیییه تولیییید امکانیییات میییرز امیییا. کنییید تولیییید را ز

 خواهیید وجییود ،(سیی   211 جییای بییه) ماسییت سیی   311 تولییید بییرای کییافی منییابع هییم بییاز شییود،

 د نق ییی  در منیییابع  از اسیییتفاده بیییا کیییه دهییید تیییرجیح توانییید میییی شیییرکت بنیییابراین .(د نق یییه) داشیییت

 جییای بییه شییرکت، یییک اسییت بهتییر کلییی،  ییور بییه .کنیید تولییید ز نق ییه در اینکییه جییای بییه کنیید تولییید

 .کند تولید امکانات مرز روی بر تولید، امکانات مرز دردرون تولید

 را خود کمیا  منابع که بگیرند تصمیم باید کشورها. دارد وجود هم کشور یک دربارۀ امر همین

 .دهند اختصاص کامها تولید میان چگونه

 بیییا شیییما شیییرکت تولیییید حیییداک رامکان دهنیییدة نشیییان مرزامکانیییات تولیییید نشیییان دهنیییده ی چیسیییت؟ -8

 .است موجود منابع

 .چیست؟چرا دهنده نشان تولید امکانات مرززیر در نق ه ره -0

 منیییابع  بیشیییترین از اقتصیییاد کیییه اسیییت ایییین دهنیییدة نشیییان تولیییید، امکانیییات میییرز زییییر در هرنق یییه

 اینکییییه بییییدون کنیییید، تولییییید توانسییییت مییییی کییییام یییییک از بیشییییتر زیراحییییداق  اسییییت  نکییییرده اسییییتفاده

 ازتولیدکامهای دیگر کم کند.

 چیست؟ دهنده نشان تولید امکانات مرزخارج از در نق ه هر -11

منیییابع کیییافی بیییرای  کیییه اسیییت ایییین ه یدهنییید نشیییان تولیییید، امکانیییات میییرز خیییارج از در هرنق یییه

 تولیدآن وجود ندارد.

 ؟«ندارد وجود مجانی ناهار نام به چیزی» چرا از لحاظ اقتصادی -11

 بیییه رایگیییان ناهیییار گذشیییته در کیییه میییدارس از بعضیییی بیییه اشیییاره بیییرای جملیییه ایییین از اقتصیییاد در

 دانیی  بییرای ناهییاری اگییر حتییی کییهمنظییور اییین اسییت .شییود مییی اسییتفاده دادنیید، مییی آمییوزان دانیی 

 اییین از. دارد نیییاز منییابع بییه غییذا تولیییدچییون  نیسییت رایگییان جامعییه بییرای باشیید، رایگییان آمییوزان

ناهییییار »داشییییتن  بییییرای بنییییابراین. کییییرد اسییییتفاده دیگییییری چیزهییییای تولییییید بییییرای تییییوان مییییی منییییابع

 کامهییایی حتییی. باشیییم داشییته کمتییر دیگییر خییدمات یییا کامهییا بعضییی از کییه بپییذیریم باییید« رایگییان

 هزینیییه و شیییود میییی صیییرف زمیییان تولیدشیییان بیییرای معمیییوما  اسیییت،«رایگیییان »افیییراد  بیییرای کیییه

 .دارداجتماع()هزینه فرصت  جامعه برای فرصتی
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 هزینه فرصت را با کمک مرزامکانات تولید توضیح دهید و م ا  بزنید. -11

 را کشیییور ییییک ییییا شیییرکت ییییک فرصیییت هزینیییه تیییا دهییید میییی اجیییازه میییا بیییه تولیییید امکانیییات میییرز

 .کنیم مشخص کند، می کامتولید یک از بی  که زمانی

 211 پنییییرو بسیییته 751 تولیییید بیییه شیییروع 37 صیییفح  نمیییودار در ج نق ییی  در شیییرکتی کنیییید فیییرض

کنیید هزینییه فرصییت آن بسییته بیشییترپنیرتولید  151اییین شییرکت اگییر بخواهیید. کنیید مییی ماسییت سیی  

 میییرز  یییو  در بیییام و چییی  سیییمت بیییه شیییرکت کییه نیازاسیییت بیشیییتر پنییییر   تولیییید بیییرای چقییدر اسیییت؟

 ،  نق ییی  در. بیییرویم   نق ییی  بیییه ج نق ییی  از حالیییت ایییین در یعنیییی شیییود، جیییا جابیییه تولیییید امکانیییات

. اسیییت ج نق ییی  در تولییییدات از بیشیییتر بسیییته 151 یعنیییی اسیییت  پنییییر بسیییت  011 شیییرکت تولییییدات

 تولیییید از کمتیییر عیییدد 111 کیییه کنییید میییی تولیییید   نق ییی  در ماسیییت سییی   111 شیییرکت، همچنیییین

 ماسیییت سییی   111 بیشیییتر، پنییییر   بسیییته 151 فرصیییت هزینیییه بنیییابراین. اسیییت نق ییی ج در ماسیییت

 سییی   111 تولیییید از بایییید شیییرکت بیشیییتر، پنییییر   بسیییته151 تولیییید بیییرای کیییه دلیییی  ایییین بیییه. اسیییت

 .کند نظر صرف   ماست،

 از بایییید میییا تولییییدی شیییرکت بیشیییتر، پنییییر   داشیییتن بیییرای کیییه دهییید میییی نشیییان تولیییید امکانیییات میییرز

 .است بیشتر پنیر فرصت هزینه رفته، دست از های ماست. نظرکند صرف ماست مقداری

را اگرنق ییییه ه تولییییید مییییی کند،نق ییییه د ،فییییرض کنیدشییییرکتی در 37باتوجییییه بییییه نمودارصییییفحه  -12

 رصت آن چقدر است؟فانتخا  کند برای تولید هزینه 

بسیییته 311انتخیییا  شیییود اگرنق یییه ه سییی   ماسیییت 311بسیییته پنیرتولیییید میییی کنیییدو 551درنق یییه د 

سییی   111سییی   ماسیییت تولیییید میییی شیییود)411بسیییته پنییییر کمتیییر(و251پنیرتولییییدمی شیییود )یعنیییی 

 بسته پنیر است.251س   ماست بیشتر 111پس هزینه فرصت بیشتر( 

 کارایی وناکارایی در اقتصاد را توضیح دهید و م ا  بزنید. -13

 کیییار بیییه منییابع از بهتیییر اسیییتفادة بییرای را فرصیییتی هیییر کشییور، ییییک ییییا شییرکت ییییک اگیییر کییارایی:

 یعنییییی کاراسییییت  کشییییور یییییا شییییرکت آن اقتصییییاد شییییود، بییییدتر دیگییییران وضییییع آنکییییه بییییدون گیییییرد،

 حیییداق  صیییورت ایییین در. بیییرد میییی را اسیییتفاده بیشیییترین خیییود، موجیییود منیییابع از کشیییور ییییا شیییرکت

 خییدمات یییا کامهییا آنکییه بییدون داد  قییرار مییردم دسییترس در تییوان مییی خییدمت یییا کییام یییک از بییی 

 )همان نقا  روی مرز امکانات تولید(.کنند پیدا کاه  دیگر

 کیییارگر دوبجیییای اینکیییه  کشیییور، ییییک در اینترنیییت بیییه دسترسیییی دهنیییدگان ارائیییه کنیییید فیییرض مییی  ا 

درنتیجیییییه . ییییییک کارگربفرسیییییتندبفرسیییییتند ، اینترنیییییت سیییییرویس بیییییا خانیییییه هیییییر ارتبیییییا  بیییییرای را

 تولییییدات  ،دومیکیییارگر آن بیییا توانسیییت میییی کشیییور و شییید میییی نییییاز صییینعت ایییین در کیییارگرکمتری

 .دهد گستر  را دیگر خدمات و کامها در

 بیشیییترین از اقتصیییاد کیییه اسیییت ایییین دهنیییدة نشیییان تولیییید، امکانیییات میییرز زییییر در هرنق یییه ناکیییارایی:

 بیییدون کنییید، تولیییید توانسیییت میییی کیییام ییییک از بیشیییتر حیییداق  زییییرا اسیییت  نکیییرده اسیییتفاده منیییابع 

 .گردند حذف دیگر کامهای اینکه

 بییییرای را کییییارگر دو کشییییور، یییییک در اینترنییییت بییییه دسترسییییی دهنییییدگان ارائییییه کنییییید فییییرض میییی  ا 

 بییه را کییار توانسییت مییی کییارگر یییک اینکییه بییا. فرسییتند مییی اینترنییت سییرویس بییا خانییه هییر ارتبییا 

 .بود خواهد ناکارا کشور این در تولید صورت این در! دهد انجام سرعت همان
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 با توجه به شک  زیرنقا  کارا وناکارا را توضیح دهید. -14

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: کنییید تولیییید را دو ایییین از یکیییی تیییا کنییید میییی اسیییتفاده منیییابع  تمیییام از کشیییور ییییک شیییک ، ایییین در

 بییرای را اینترنییت اتصییا  و شییرت تییی ت قییی ترکییی  الییف نق یی . شییرت تییی یییا اینترنییت اتصییامت

 خانییه 511: دهیید مییی نشییان شییوند، مییی فرسییتاده خانییه هییر بییه اتصییا  بییرای کییارگر دو کییه زمییانی

 .اند شده تولید هفته یک در که شرت تی 1111 و اند شده متص  اینترنت به که

 کیییه اسیییت نقیییا ی ناحییییه ایییین. دارد قیییرار تولیییید امکانیییات میییرز زییییر در الیییف نق یییه کیییه کنیییید توجیییه

 بیشیییتر حیییداق  زییییرا  اسیییت نکیییرده اسیییتفاده منیییابع  بیشیییترین از اقتصیییاد .ناکاراسیییت آن در تولیییید

 نحیییوۀ تغیییییر بیییا. گردنییید حیییذف دیگیییر کامهیییای اینکیییه بیییدون کنییید، تولیییید توانسیییت میییی کیییام ییییک از

 کشیییور خانیییه، هیییر بیییه کابییی  اتصیییا  کیییارگر ییییک تنهیییا ارسیییا  بیییا میییورد، ایییین در ازمنیییابع، اسیییتفاده

 .کند حرکت خود تولید امکانات مرزهای روی ای نق ه به تواند می

 اینترنییت کابیی  اتصییا  صیینعت خییود در اگییر -1بییرای نیییروی کارآزادشییده سییه حالییت پییی  مییی آییید

 بییه الییف نق یی  از کشییور یعنییی گیییرد  مییی انجییام هییا خانییه از بیشییتری اتصییا  شییود، کارگرفتییه بییه

 شیییود، اسیییتفاده شیییرت تیییی تولیییید بیییرای اضیییافی اگرازکیییارگر امیییا -2.شیییود میییی جیییا جابیییه د نق ییی 

اگرکلرگیییر اضیییافی بیییین دو صییینعت تقسییییم  -3.یابییید میییی انتقیییا    نق ییی  بیییه الیییف نق ییی  از تولیییید

 کیییار تولییییدی کارگیییاه در را ازروز نیمیییی و بپیییردازد کابییی  اتصیییا  بیییه روز از نیمیییی مییی  ا  شیییود 

 ایییین در. کنییید متصییی  اینترنیییت بیییه را بیشیییتری هیییای خانیییه هیییم و بیشیییتر شیییرت تیییی هیییم تیییا کنییید

 .کند می حرکت ج مانند نق ه یک به الف نق   از کشور صورت،

  

 الف

 تعداد تی شرت

 اینترنت اتصا  مقدار

 د
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  شییود تولییید کییام یییک از بیشییتر حییداق  کییه دارد وجییود امکییان اییین باشیید، ناکییارا تولییید وقتییی -15

 .شود کاسته دیگر کامهای تولید از آنکه بدون

 آنهییییا بیییه رسییییدن آرزوی توانییید مییییی کشیییور کیییه هسیییتند نقییییا ی فقییی  میییرز از خیییارج ناحیییی  -17

 باشد راداشته

چییییییرا بییییییافرض  ابییییییت مانییییییدن تولید،تولییییییید خییییییارج از مرزامکانییییییات تولیییییییدبرای کشییییییورها  -17

 زیرا کشوردرآن زمان منابع کافی برای تولید درآن س ح راندارد. آرزوست؟

 فعالیت:

 38فعالیت صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30فعالیت صفحه 

 

سییی   ماسیییت 211بسیییته پنییییر و751درنق یییه ج شیییرکت تولییییدی   37باتوجیییه بیییه نمیییودار صیییفحه

بسیییته 551سییی   ماسیییت بیشیییترنق ه د را انتخیییا  میییی کنییید کیییه 111کرد،امیییابرای تولیییید تولیییید میییی 

بسیییته 211سییی   ماسیییت تولیییید میییی شیییودباحرکت ازنق یییه ج بیییه نق یییه د ایییین شیییرکت 311پنییییرو

. پییییس هزینییییه فرصییییت سیییی   ماسییییت بدسییییت بیییییاورد111پنیرازدسییییت مییییی دهیییید یعنییییی بییییده تییییا

 بسته پنیر211برابراست با 

 

 

 

 دمگنمقدارتولید ردیف
 (کیلوگرم)

 تعدادخودرو

 1 1111 الف

  011 111 

 211 751 ج

 311 551 د

 411 311 ه

 511 1 و
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  42فعالیت صفحه

1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یعنی یکی از نهاده ها ) نیروی کار( .یابد می افزای  زیستی کود تولیدکنندۀ کارگران تعداد

 مرزامکانات تولید صورت می گیرد.زیادکردیم پس انتقا  

 جابه جاشدن در  و  مرز یعنی .یابد می افزای  خواهند، می مشتریان که زیستی سم مقدار

 به سمت راست وپایین یعنی از کود کمتر تولید می شود تا سم بیشتری تولید شود. امکانات

 انتقا  مرزامکانات یعنی .بیکارند حاضر حا  در زیستی، سم تولید خ  کارگران از بعضی

 ناکارا تولیدبه سمت چ  یعنی درمن قه

 مقدار به محصو ، دو هر تا دهند می شرکت به را اجازه این جدید اولی  مواد و منابع 

 سمت راست.به  تولیدانتقا  مرزامکانات .شود تولید بیشتری

 انتقا  .است داده افزای  را محصو  دو هر تولید برای موجود منابع جدید، فناوری یک

                                                            سمت راست.به  مرزامکانات تولید
 

2-  

 لحه تولید نشده است.ستن کره تولید شده وهیچ ا511درنق ه و 

 واحد اسلحه تولید 1111درنق ه الف  

 شود و هیچ کره تولید نمی شود.می 

 واحد اسلحه311نق ه و به ه با جابه جا شدن از 

 بیشتر تولید می شود. 

 تن کره کمتری تولید می شود.111ه نسبت به و درنق ه 

ر
دا
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B 

D 

                           است چون همه عوام  تولیدا ناکار نق ه زتولید در 

                                                                     یابصورت بهینه از آنها استفاده نمی شود.  به کار گرفته نشدند 

غیر ممکن است زیرا عوام  تولید موجود نمی توانندمقدار بیشتری کام تولید نق ه ح دستیابی به 

 کنند.

دیگر قانون افزای  هزینه فرصت وجود بود، منفی شی  با راست خ  یک تولید امکانات مرز اگر

 هزینه فرصت برابراست. Dبه Cنق ه وازBبه Aنق ه  : یعنی از نداشت بلکه هزینه  ابت بود م   شک  

   

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 کییره بیشییتری میییزان بییه تییا شییود مییی کییم تولییید اسییلحه کییه تعییدادی همییانبییه B بییهA درنق ییه یعنییی

تا کیییره همیییان تعیییداد اسیییلحه کمترتولیییید میییی شیییودنییییز بیییه Dبیییه Cاز نق یییه درحرکیییت  شیییود تولیییید

  بیشتری تولید شود.

                                                                                                      توضیحات بیشتر:

هزینه فرصییییت افزایشییییی  43م   شییییک  صییییفحه نحنی مرزامکانات تولید محد  درصییییورتیکه درم

 .هزینه فرصت کاهشی است 43برعکس شک  صفحه ودرمنحنی مرزامکانات مقعراست.

 

 نقا  روی منحنی مرز امکانات تولیدنقا  کارا بق شک : 

هر نق ه روی مرز امکانات تولید تخصیص بهینه وانتخا  کارا می باشد زیرا از تمام تحلی  کنید: 

 نهاده های کمیا  تولید بصورت بهینه استفاده می شود.

 

 موفق باشید.

A 

C 
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 به نام خالق هستی

 

 

 خوزستان ،استان ایذه قریشوندی،شهرستان مهین: وتنظیم تهیه

 را خاابمی  و کاایا م اابار و ص ماا  ، چااط ی ر ااا اگ را ناایب بی ربوبیسرداا ب اصاا ا اصادااید باایگر   دو (1

 خسد ب ن هیی بداین - ببه ی رق ،اگ هی بی یه و هی خینسار کییب؟ تع  ن ما

 .هدایب هی بی یه و خینسارهی اصادید، در بیگر  ان و گ  نبگین تدم م ت رن اگمهم گ وه دو( 2

 :کییب ما مشیرک  اصادید حیل  در دو در خینسارهی ؟کییب ما مشیرک  اصادید درچ سنط  خینسارهی( 3

 .کییب ما خ رباری کیرهی و کدب اگ را ن یگ مسرد خبمی  و کیاهی خینسارهی 1

 .کییب ما ارائط خبمی  و کیاهی تسل ب ب ای را کیرآف ریا و س میرط کیر، ن  وی گم ن، خینسارهی 2

 عیسان بط را آن معمساً م دب کط اس  چ زی همین«بی یه»دراصادید، چ د ؟« بی یه»دراصاداید، میوسر اگ (3

 مث  ف میرا خسرش وکیرهیی کدب هی، ف وشا یه کشایورگی، مزارع شایم  .شاییسایب ما کیر و کداب رک

 هدایب. تسل بی هیی کیرخینط و هی کیرگیه و هی ش ک  ری سیخامین معمیری و کشا ن شط پ  ارش  ی،

 بی یه هی ب ای تسل ب کیا وخبمی  مییبع را اگکجی خ رباری ما کییب؟ (4

 رساااسران رک مثالً. کییبما  اجیره ری خ رباری را خینسارهی مییبع اگ هی بی یه خبمی ، و کیاهی تسل ب ب ای

 .کیب ما اجیره خینسارهی کیراگ ن  وی کیب، ما اساخباب را اف ادی کط گمینا ای، گنج  ه

 ری اجیره خینسارهی اگ را مییبع هی، بی یه ری کییب ما خ رباری هی بی یه اگ را خبمی  و کیاهی خینسارهیوصاا ( 4

 .گ  د ما شک  ساب و داد رابطۀ کییب، ما خ رباری

 ( نمسدارج رین چ خشا سیده در اصادید را تسض ح ده ب.5

 خینسارهی میلک عسام  تسل ب هدایب و عسام 

  تسل ب را در اخا یر بی یه هیی تسل بی ص ار 

  وبیب  )ف ش ص مز رنگ( ما دهیب

 ن  وی کیر دسامزد ری ح سق درریف  

 

 کند؟ می عمل چگونه و چیست بازار :پنجم درس درسنامه

  بی یه هی

بیگار 

 محدسا 

 خینسارهی

 عسام  بیگار

 تسل ب
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کاط درآماب  اجیره درریف  ماا شاسد وبیبا  سا میرط ساسد درریفا  ماا شاسدما شسد وبیب  گم ن ریخینط 

وبی ایه های اران میایبع را باط کایا وخابمی  تیابر  ماا کییاب )ف ش سیز رناگ( خینسارمحدسب ما شسد.

و اگ خااینسار پااسی درریفاا  مااا کییااب) همااین ) ف ااش آبااا رنااگ( ودر اخا اایر خینسارهاای صاا ار مااا دهیااب 

اران پاسلا کاط خاینسار بجایی خ راب کایا و  ،آماب باط خینسارهای داده بسدناب(پسلا کط خسدشین بط عیسان در

 .)ف ش سیز رنگ(خبمی  بط بی یه هی ما دهیب درآمب بی یه محدسب ما شسد

 

 

 چ د ؟ بیگار( 6

 راای ت یضاایکییبگین) خ رااباران مجمسعااط بااط باایگار دارد؛ اصادااید در خیصااا معیاایی باایگار

 ه جایی در چ ازی)ع ضاط کییابگین رای هماین بی ایه های( ه  ف وشایبگین و(خینسارهای همین

 . شسد ما گفاط ممکن

 در و مجاایگی صااسر  بااط ونییشااب  ح   ااا و حضااسری اساا  ممکاان باایگار در میاایدا 

 باای راای و ده ااب ساافیر  م ااز پشاا  و ت فاان باای اساا  ممکاان شاامی. گ اا د صااسر  اریا ناا 

 .کی ب اریا ناا خ رب شیکۀ اریا ن ،

 .انب ف وشیبه هی بی یه و خ ربار خینسارهی خبمی ، و کیاهی بیگار در (7

 کییبگین ع ضطب( ت یضیکییبگین الف(دوبخش بیگارچیب بخش دارد؟( 8

 

 

 ؟ک د میوسراگ خ رباران دربیگار ( 9

 ربیگا ش ارط تغ    مشیهبۀ بط ندی  و انب خبمی  و کیاهی ت یضیکییبۀ کط هدایب خینسارهیرا خ رباران،

 .گ  نب ما مافیوتا تدم می 

 ومثیی بزن ب.صینسن ت یضی را تسض ح ده ب  (11

 هشکی ت یضی م بار ص م ، افزارش بی کط یسری بط. دارد عکس ای رابطط آن ص م  بی کیا رک اگ ت یضی م بار

 .گسریب ما « ت یضی صینسن »، رابطط  ارن بط !بیلعکس و ریبب ما

 را  میگ آن مد ف خیکیی بی تی خ رب ما بدایا خینساده ب ای تیبداین گ ب اگظه هیی بعب کی ب تدسر مثیی:

 .پذر ت کی ب تحم 

 بررسی بازار

 نهاآ گیری تصمیم فرایند و تقاضاکنندگان یا الف( خریداران
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 جبوی ت یضی

           

         

 

 

را ص م  کیا رک محسر عمسدی ورک محسر اف ا ما کشا م ،روی محسر عمسدی  ت یضی : رسام میحیا

 )مثال سط  رک عبد دو اگ کباب ه  اگ را ما نسرد م م بارمسرد ت یضیی کیا ما نسردا م وروی محسر اف ا 

 خط، وارن ن یط رابط هم وص  کی م، مکی پ با مخادی  دسا یه رک روی را(14م بارت یضیی  و011 ص م  

 .گسریب ما ت یضی میحیا میحیا، ارن بط. گ  د ما شک  پیر یا بط رو

  و ص م  کیا م ین رابطط معکسس کط نشااین دهیبه ارن میحیا شاا ب نزولا )اگچب بط راساا (دارد

وبیکیهش ص م  )رعیا بیافزارش ص م  کیا، م بارت یضاای کیهش ما ریبب اساا .م بارت یضاایی کیا 

 ریبب،م بل ت یضی افزارش ما 

  میحیا ت یضی بی  D نشین داده ما شسد ح ف اوی ک مطDemand.رعیا ت یضی 

 Q ح ف اوی ک مطQuantity رعیا م بار 

 P ح ف اوی ک مطPrice رعیا ص م 

 .میحیا ت یضی رفایر اصادیدی مد ف کییبگین را نشین ما دهب 

 را بیسرد ب. ب ت یضیعسام  مؤث  ( 11

بی افزارش ص م  کیا ، م بارت یضاای کیهش پ با ما کیب وبی کیهش ص م  ، م بارت یضاای  ص م  کیا: -1

نکاط: تغ    ص م  بیعث ما شاسد اگرک ن طط روی میحیا بط ن طط در   میا   شسرم  بافزارش پ با ما کی

                                                                     رعیا میحیا ت یضی جیبجی نما شسد.

 می   شبه الف بط ن طط ب اگ ن طط  وثیب  مینبن ب  ط عسام  افزارش ص م ثال بی م

 ما شسد.وم بار ت یضی کما  

 نقطه بستنی تقاضای بستنی قیمت

 الف 16 0

 ب 14 000

 ج 11 0000

 د 8 0000

 ه 0 000

 ر 2 0000

 گ 1 0000
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 )عدد( بستنی مقدار

 ن()توما بستنی قیمت
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اساا  کااط در دوره گمااینا مع یااا ح ااسق، دسااامزد، سااسدواجیره درآمااب رااک خینسارشاایم  درآمااب: -2

 .بط دس  ما آورد

 در افاازارش ساایب درآمااب در افاازارش. دارد ارتیاایط درآمااب باای مثیاا  صااسر  بااط کاایا رااک باا ای ت یضاای

کایای چیا ن کایای کاط ت یضایی آنهای بای درآمبرابطاط مداا  م دارد .شاسد ماا ه ص م  در ت یضی م بار

 ما نیمیب.مثال بی افزارش درآمب ت یضی ب ای نسع م غسب ب نج افزارش ما ریببمعمسلا 

. افاازارش درآمااب مسجااب کاایهش ت یضاایی ن داا   هم شااط صاایدقمثیاا  باا ن درآمااب و ت یضاای رابطااط 

بای افازارش درآماب، ت یضایی کیاکایهش ماا گسریبکاط کایای پدا  ب خا اگ کیاهی ما شسد کط بط آنهای 

کاط بای افازارش درآماب ت یضای با نج ک ف ا  پایر ن ماا ریباب.مث  کیهش درآمب ت یضیی کایا افازارش وبی 

باای کاایهش درآمااب ت یضاای باا ای آن  وباا نج م غااسب خ رااباری مااا شااسد وباا ای آن کاایهش مااا ریبااب 

 افزارش ما ریبب.

رابطااط  پداا درآمااب و ت یضاایی کاایای و باا ن رابطااط مدااا  م  معمااسلادرآمااب وت یضاایی کاایای باا ن 

 وجسد دارد. عکس

شاسد اگا  درآماب افازارش ریباب میحیاا ت یضای جیبجای  میحیاا ت یضایتغ    درآمب بیعث ماا شاسد نکاط :

واگا  درآماب کایهش ریباب میحیاا ت یضای باط سام  چاب وداخا  میا ا  بط راس  وبیا میا   ما شسد 

 .ولا ص م  ثیب  اس ما شسد

 گرایدت  آنهای ت یضایی م ابار ص ما ، تغ  ا  بابون حااا شاسنب، ماا ماب کاط چ زهیرا مثالً س   ط :-3

 شسد ما

 آریابه در کایارا ص ما  بی راب پاا کاط هی ایما اناویرا  اگ ص م  هایی ندایا آریابه : -4

 !ب   رب در  ی تدم م آن خ رب دربیرۀ اس  ممکن ام وگ شسد، ما ب شا 

 ص ماا  تغ  اا  اگ دچاایر شااسنب مااا مداا ف هاام باای کااط کیاهاایرا ص ماا  کیاهاایی مکماا : -0

مااثال وصاااا ص ماا  صیااب وشااک  . گااذارد مااا اثاا  مسردنو مااین کاایای اگ ماای خ رااب م اابار روی شااسنب،

 با ای ت یضای کایهش بیعاث بیازرن ص ما  افزارشورایافزارش پ با کیب ،ت یضی ب ای چیی کماا  ماا شاسد 

 .شسد ما میش ن خ رب

 وعسام  در  ................

 

 ؟کییب ما کم را کیارا مد ف و م بارت یضی چط ی ر ا اگ معمساً س یسا ذاران (12

 بط گرین هیی س  یر م دب آگیه سیگی – 1

 کیا آن ب  میل ی  وضع چسن ی رق راههیرا اگ مسردنو  کیای ص م  ب دن بیا - 2

 مصرف مدیریت برای ابزاری عنوان به قیمت
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 ( میوسراگ ف وشیبگین در بیگارک د ؟13

 در   بیگر   هدایب، آنهی ف و  عسام  ن ز و ری خبمی  کیا کییبۀ ارائط هیی بی یه همین کط ف وشیبگین

 .انب اصادیدی رصیب  م بان

 صینسن ع ضط را تسض ح ده ب ومثیی بزن ب. (14

 !بیلعکس و ریبب ما افزارش کیا ه  اگ ع ضط م بار ص م ، افزارش بی ع ضط، صینسن ییق

 گ ب فد  ش وع دل   بط بیگار در بدایا ص م  و بسدرب بدایا ف وشیبه ری تسل بکییبهییق مثیی اگ  شمی 

 همین طب ری ب شا ؟ ری ف وخا ب ما و ک درب ما تسل ب بدایا کما  ک درب؟ ما چط شب، ما ب شا  سیی

 سیبق؟ م بار

 جدول عرضه           

 

 

 

 

 عمااسدی محااسر روی، کشاا م مااا اف ااا محااسر ورااک عمااسدی محااسر رااک : ع ضااط میحیااا رساام

 عابد دو اگ کاباب ها  اگا  نسردا م ماا را م بارع ضاط کایا اف اا محاسر رویو نسردا م ما را کیا ص م 

 راباط ن ایط کیا م،وارن پ ابا مخادای  دساا یه راک روی را(2وم بارع ضاط 011 ص ما  ماثال) سط  رک

 .شسد ما گفاط ع ضط میحیا میحیا، ارن بط. گ  د ما شک  بیارا بط رو خط ، کی م وص  هم

 ص ماا  م این مداا  م رابطاط دهیاابه نشاین کاط دارد(راسا  باط اگچااب) صاعسدی شا ب میحیاا ع ضاط

 وبیکاایهش ریبااب مااا افاازارش م بارع ضااط کاایا، ص ماا  باایافزارش رعیااا.)اساا  کاایا م بارع ضااط و کاایا

 (ریبب ما کیهش ،م بل ع ضط ص م 

  .ع ضط رعیاSupply ک مط اوی ح ف شسد ما داده نشینs  بی ع ضط میحیا 

 .دهب ما نشین را تسل بکییبگین اصادیدی رفایر ع ضط میحیا 

 نقطه بستنی عرضه یبستن قیمت

 الف 1 0

 ب 2 000

 ج 0 0000

 د 8 0000

 ه 11 0000

 ر 14 0000

 گ 16 0000

 آنها یگیر تصمیم فرایند و کنندگان عرضه یا فروشندگان ب(

3333 

2533 

2333 

1533 

1333 

533 

3 

3 
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 را بیسرد ب. ب ع ضط(عسام  مؤث  10

 ما کیهش ،م بل ع ضط ص م  وبیکیهش ریبب ما افزارش م بارع ضط کیا، ص م  بیافزارش ص م  کیا:( 1

 . نکاط: اگ  ص م  کیا تغ    کیب روی میحیا ع ضط اگ رک ن طط بط ن طط در   جیبجی ما شسرم.ریبب

اگ  ص م  نهیده هیی مسرد اسافیده در محدسی  ص م  نهیده هیی مسرد اساافیده در محدسی: (2

ا مم بار کما ی تسل ب رعیا در ه  ص م  میا   ما شسدمیحیا ع ضاط بط سام  چب وبیا شاسد  ب شاا 

شسد.ییق مثیی کایب اگ  ص م  ش   کط جزء مساد اول ط بدایا اس  ب شا  شسد در نا جط میحیا ع ضط بط 

                                                     .ما شسدکما  تسل ب صی ا  ص م  درهمینسم  چب تغ    مکین ما دهب رعیا 

 میحیا ع ضط بط سم  پیر ن وراس شسد ارگان واگ ص م  نهیده مسرد اسافیده درمحدسی  

 شسد، رعیا در ه  ص م ص م  ش   ارگان .مثال ییق مثیی کایب اگ  میا   ما شسد

 تسل ب ما شسد.م بار ب شا ی بدایا ودر همط ص م  هی 

میحیا هیی ع ضاط بای فا ج وجاسد تکیسلاسژی مشاخم رسام ماا شاسنب.بییب ارن ، اگا   تکیسلسژی:(3

میا ا  ماا شاسد میحیاا ع ضاط باط سام  راسا  در دسا س صا ار گ ا د فن تسل ب) تکیسلسژی( بها ی 

هزریاط تسل اب کایهش خساهاب شاب گرا ا م ابار ب شاا ی ع ضاط بییب ارن در ه  ص ماا ودرهمط ص ما  های 

یب اگا  دساا یها اخاا اع شاسد کاط بای تعابادکما ی کایرگ  بداایا تسل اب خساهب ریفا .ییق مثایی کاا

 ما شسد.                                                                                                     افزارش م بار تسل ب کیب بیعث 

 وعسام  در  ..........

 

بجی ما جیاگ رک ن طط بط ن طط در   روی خسد میحیا تغ    ص م  وف ج ثیب  مینبن ب  ط عسام  بی نکاط: 

 ما شسد .خسد میحیا جیبجی ب  ط عسام  تغ    کییب واگ  ص م  ثیب  بیشب شسد. ولا 

 .دارنباث   ع ضط و تسل ب م بار ب  چ سنط معمساً اخا اعی  و ابباعی ( 16

 .دارنب ع ضط و تسل ب م بار ب  مثیاا ث هیا هزریط کیهش بی معمساً اخا اعی  و ابباعی 

 

 

رعیاا ناط کایارا در بایگار بیشاب  بایهم ب ابا ع ضاط وت یضای رعیا در بایگار چ دا ؟تعایدی ( میوسر اگ 17

کم بیشب کط ت یضی کییابگین بای مشاک  مساجاط شاسنب وناط تسل اب کایارا گراید بیشاب کاط در بایگار بمیناب 

 وبط ف و  ن ود.

 ؟دهب ما رخچط اتفیی  بیگار در بیشب، ب شا  آن ع ضۀ م بار اگ ت یضیی کیارا م بار ( اگ 18

 بایا بیعاث و دهاب ماا رخ کمیاسد بایگار در بیشاب، ب شاا  آن ع ضاۀ م ابار اگ ت یضایی کایارا م بار اگ 

 پ شایهید بای کییاب ماا تاال  ت ناب مشاایق کایا آن باط ای کاط عابه کاط چا ا شاسد؛ ماا ص ما  رفان

 .آورنب دس  بط را آن بیات  ص م 

 
P 

Q 

P 

Q 

Q1    Q2 

P1 

 بازار در تعادل



7 
 

 ؟دهب ما رخ دربیگارچط اتفیصا بیشب ت یضی گ ب شا ا ع ضط م بار وصاا (19

 گ ب خاا ا شاسد ماا سایب هما ن و دهاب ماا رخ مایگاد هام بیشاب ت یضای گ اب شاا  ع ضاط م ابار وصاا

 .بف وشیب را ب شا ی کیای مشا ی ک دن پ با بی باسانیب تی کییب کم خسد ص م  تسل بکییبگین اگ

 طچ در بیگار افاب؟ ما اتفیصا چط بیگار در بی ی ب ص م  ه  در. اس  صی ا جبوی دو ت ک ب گر  جبوی (21

 ن د ؟ کمیسد و میگاد اگ خی ی آن در و رسب ما بط تعیدی ص ماا

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  بکی رسم مخادی  دسا یه رک در ت یضیرا و ع ضط میحیا،  ت یضی و ع ضط جبوی ت ک ب بط بیتسجط( 21
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 رصیباا را تسض ح ده ب.( بیگار 22

 رفاایره  و حضاسر کاط اسا  گراید صابری باط خ راباران و ف وشایبگین تعاباد گایه محداسی، ها  بیگار در

 عماا ، در و بااسد خساهااب کسچااک بداا یر باایگار کاا  نداای  بااط ت یضاایکییبگین و کییاابگین ع ضااط اگ رااک

ص ماا  »در اا  عیاایر  بااط و تأث  گااذار ص ماا  گ اا ی شااک  در تیهاایرا بااط یاا ف ن اگ رااک هاا  

 چااسن محدااساتا باایگارمااا نیمیااب «باایگار رصاایباا»اصااطال  بااط را باایگار صااسر  دراراان ن دااایب«گااذار

 .اس  رصیباا معمساً«  میکیرونا»

 انحدیر را تسض ح ده ب.(23

 چیاب رای راک باط خ رابار رای ف وشایبه تعاباد ،غ  صاینسنا حااا ری صینسنا ،اصادیدی ،یی عا دار  بط گیه

 بااط ماای، کشااسر در تااسان   شاا ک  مااثالً. گااسر م مااا « انحداایر»را  وضااع   اراان. شااسد مااا محاابود نفاا 

 شامیر باط خاسد کایای فا و  در انحدایرگ  ،صاینسنا دارا  باط خاسدرورا هایی شا ک  و دل   یی عاا

 تیهای در ا  ساسرا اگ و خ رابار تیهای ساس راک اگ نفااا هایی فا اورده پایارش و پخاش ش ک  .رونب ما

 .دارد خسد انحدیر در را کیا ارن ف و  و خ رب و اس  نفاا محدسا  ف وشیبه

 .پذر نب ص م  انحدیری بیگار در خ رباران و اس گذار ص م  انحدیرگ ، (24

 ( انحدیرگ  غ   صینسنا چ سنط بط مشا رین ورفیه جیمعط ض ر ما گنب؟20

 بیایب ارن گناب؛ ماا ضا ر جیمعاط رفایه و مشاا رین باط ص ما  خاسد افازارش بی معمساً غ  صینسنا انحدیرگ 

 .شسد تسل بکییبگین ب خا اگ تیینا و آن گ  ی شک  مینع بیرب دول 

 ( انحدیر یی عا وصینسنا درچط صسرتا ب ای مد ف کییبگین سسدمیب اس ؟26

 کییابه مدا ف با ای تساناب ماا صاح ح گاذاری م ا را  و مساظیا  باط مش وط صینسنا و یی عا انحدیر

 .بیشب سسدمیب

 مزارابه صاسر  دو باط کاط دراب های ح اجاا صیلاب در تاسان ماا هام را بیگارهای اناساع اگ در ا  ب خا (27

 و مزاراابه هاای، ح اجااا و هاای نمیرشاا یه در هیاا ی آثاایر ف وشاایبگین. شااسد مااا مشاایهبه مییصدااطو

 .کییب ما ب گزار مییصدط خبمی  و کیا خ رباران عمبۀ

 

 

 

 

 انواع بازار
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 :49 فحهص.گروهی فعالیتهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(نمسدار پیر یا ن مط ج رینی ) تسل ب مییبع بیگار دربیرۀ

اگ سسی خینسارهی بط بی یه هیی اصادیدی نشین ما دهب)خینسارهی ج رین عسام  تسل برا ف ش هیی ص مز رنگ 

میلک عسام  تسل بنب وبی یه هی ی اصادیدی ارن عسام  را اگآن هی خ رباری ک ده ویا فعیل   هیی خسد اگ 

 آن هی اسافیده ما کیب(

رهی پ داخ  ج رین پسلا اس  کط بی یه هیی اصادیدی در م یب  عسام  تسل ب بط خینسا ف ش هیی سیز رنگ

 صسر  ما گ  د. در بخش بیگار عسام و ارن فعیل   هی  ما کییب.

 .شسد ما پ داخ  خینسارهی بط تسل ب مییبع خ رب بیب  کط هیرا پ داخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علت عنوان ردیف
 کیر ن  وی ف و  بیب  خینسارهی درریفاا دسامزد 0

 مح  کدب وکیردرریفاا خینسارهی بیب  اجیره دادن ری ف و  گم ن ری  اجیره بهی 0

 درریفاا خینسار بیب  دراخا یر گذاشان س میرط  سسد 0

 فعالیت ها

 عوامل تولیدبازار

 بنگاه ها خانوارها
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 :55،صفحه  تمرین و تفکر برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک  ااسگ ب کااسد گرداااا تسل ااب مااا 41تسمااین( ،م اابار31،111کیرگاایه آصاایی محماابی درص ماا  تعاایدلا )

ماا رساب ناط کمیاسدی اسا  ناط مایگاد بایگار باط تعایدی کیب و هم ن م بار هم ت یضی ما شسد در نا جط 

)چاسن ص ما  افازارش پ ابا کا ده م ابار تسماین 41،111ص ما  افازارش پ ابا ماا کیاب باط ولا وصااا 

ک  اسگ ب 01م ابار ع ضاط باط ع ضط هم افزارش پ ابا ماا کیاب و م ابار ت یضای کایهش پ ابا ماا کیاب( 

(  01-31=21پ ابا ماا کیاب پاس بایگار بای ) کایهشک  اسگ ب  31م بار ت یضای باط پ با ما کیب و  افزارش

چاسن ص ما  افازارش پ ابا کا ده مدا ف کییابه مساجاط ماا شاسد ک  سگ ب کسد گردااا 21میگاد تسل ب 

و راای کاایا را ببهااب بیرااب هزریااط انیاایر داری نمااا تسانااب بخاا د وروی دساا  آصاایی محماابی مااا مینااب و 

وبیراب ص ما  را کایهش در نا جاط بیراب ع ا  را اگبا ن بیا د تای بفا و  با ود وصاا بمینب فیسب ما شاسد 

پاس باای کایهش ص ما  )م ایر ع ضاط کام ماا شاسد و م اابار  تای مدا ف کییابگین باسانیاب بخ ناب هابد

 ت یضی گرید ( در نا جط بیگار بط تعیدی ما رسب.
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 به نام خدا

 اقتصاد دهم

 نقش دولت در اقتصادم: ششدرسنامه درس 

 الف: وظیفه نظارت بر بازار. ب: ارائه کاالها و خدمات عمومی.دو وظیفه عمده دولت در عرصه اقتصاد را بیان کنید؟  .1

به کاالها و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواند هم زمان استفاده شود و ما  عمومی چیست؟منظور از کاالهای  .2

  نمی توانیم مردم را از استفاده از آن محروم سازیم، کاالی عمومی می گویند.

 الف: مالیات ها ب: فروش دارایی های ملی منابع مالی عمده دولت را نام ببرید. .3

درآمد دولت ب: کاهش فعالیت های نامناسب مانند  الف: افزایشدو هدف اصلی اخذ مالیات از سوی دولت کدامند؟  .4

 سیگار کشیدن و افزایش رفتارهای مطلوب مانند افزایش مصرف شیر.

 مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم.دو شکل عمده اخذ مالیات در کشورکدامند؟  .5

در مالیات مستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می غیرمستقیم چگونه است؟  تفاوت اخذ مالیات مستقیم و .6

 شود. ولی در مالیات غیر مستقیم، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.

 آمدرالف: مالیات بر دارایی. ب: مالیات بردمالیات های مستقیم به دو دسته تقسیم می شوند، آنها را ذکر کنید.  .7

 ثروت مؤدی )پرداخت کننده مالیات(.است.  مالیات بر دارایی، .............................اساس و مبنای  .8

مالیات بر ارث است که از اموال و دارایی های مهمترین نوع مالیات بر دارایی چیست و چگونه دریافت می شود؟  .9

 شخص فوت شده، دریافت می شود.

  درآمد افراد و شرکت ها )نه ثروت آنها( مبنای مالیات است. مبنای دریافت مایات چیست؟در مالیات بر درآمد،  .10

 کدام یک از موارد زیر را می توان مهمترین نوع مالیات عنوان کرد؟  .11

 الف: مالیات بر دارایی       ب: مالیات بر ارث       ج: مالیات بر درآمد         د: مالیات بر مصرف

 درآمدجواب: مالیات بر 

الف: عوارض گمرکی و خدماتی ب: مالیات بر مصرف  ؟ترین انواع مالیات های غیر مستقیم در کشور ما کدامند مهم .12

 .ج: مالیات بر ارزش افزوده

حقوق و عوارض گمرکی در واقع مالیات هر کشور عوارض گمرکی و خدماتی )تعرفه های گمرکی( را توضیح دهید.  .13

مختلف است. و به جز اینکه یکی از راه های درامدزایی دولت ها هستند، معموال برای بر صادرات و واردات کاال های 

 حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند. 

قیمت و ارزش کاال یا مشخصاتی مانند حجم بر اساس ؟ عوارض گمرکی بر اساس چه ویژگی هایی دریافت می شوند .14

 و وزن آنها تعیین و دریافت می شوند.
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مالیات برمصرف مالیاتی است که مصرف کنندگان کاالهای خاص در مالیات بر مصرف چگونه پرداخت می گردد؟  .15

  زمان خرید آن کاال )به همراه قیمت کاال( پرداخت می کنند.

ه به عهداگر چه مالیات بر مصرف نهایتا بوسیله ..................... پرداخت می شود، اما وظیفه قانونی پرداخت آن  .16

 جواب: مصرف کننده نهایی . تولید کنندگان و فروشندگان...................... است. 

 مالیات بر مشروبات غیر الکی ماشینی و مالیات بر دخانیات.بارزترین نمونه مالیات بر مصرف در ایران کدام است؟  .17

از تفاوت ارزش بین کاال و  مالیاتی است کهمنظور از مالیات بر ارزش افزوده چیست و چگونه اخذ می گردد؟  .18

خدمات عرضه شده با ارزش ارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود. این نوع مالیات 

 بر حسب ارزش افزوده گرفته می شود.چند مرحله ای است و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی 

ر کشور ما می توان به فروش دارایی هایی همچون نفت و گاز اشاره کرد که دارایی توجه: از جمله سایر درآمدهای دولت د

 با قیمت نفت نوسان می کند و قابل تحریم است.و درآمد پایدار نیستند, زیرا  های تجدید ناپذیرند

با انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد،  دولتدولت در جریان چرخشی درآمد چگونه نقش آفرینی می کند؟  .19

دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و تولید و نیز بازار کاال و خدمات است و با خریداری مهم در بازارهای عوامل 

 پرداخت یارانه ها به آنها نقشی مهم دراقتصاد ایفا می کند.

 

 

 حجت اله قدم پور

 پلدخترسرگروه علوم اجتماعی شهرستان 

 



 

 

 

 

 

 :نقشه راه و طرح مسئله 

 

 

 چرا تجارت با دیگر کشورها مهم است؟

 

 

 

 

 

 

 

 درسنامه

های تجارت میان کشورهاآشنایی با انگیزه -  

ها()انواع تحریم آشنایی با موانع امروزی تجارت -  

یافتن الگوهای مطلوب برای رفع موانع تجارت -  

محصوالتی که  یژهوبهآگاهی یافتن از محصوالت چندملیتی  -

تری دارندفناوری پیشرفته  

المللتجارت بین :هفتمدرس   

 برقراری ارتباط کشورها در زمینه تجارتدالیل -1

 یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها -

یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به  -

 فناوری

 وهواییهای اقلیمی و آبتفاوت -

 

 تا شودوجود عوامل باال سبب می-2

و در کشور دیگر  صرفهبهتولید یک محصول در کشوری  -

 .صرفه اقتصادی نداشته باشد

بستان دو کشور با صادرات و واردات  -بده هپای ،این اختالف -

 .دهدرا تشکیل می
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 :های مختلف به شرح زیر استدر قسمت یانبندانشهای های فناورانه شرکتتعداد طرح ... .در کشور ما

بخش دوم شامل  ؛مواد و محصوالت پیشرفته ،طرح و محصول در قالب تجهیزات 57بخش نخست شامل 

طرح و  27بخش سوم شامل  ؛افزارهای کامپیوتریارتباطات و نرم ،فناوری اطالعات در زمینهطرح  30

بخش چهارم شامل  ؛کنترل و مخابرات ،الکترونیک ،قدرتو برق  ،یاافزارهای رایانهمحصول در زمینه سخت

طرح در  11بخش پنجم شامل  ؛داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی ،طرح در زمینه فناوری زیستی 25

 .های نو و هوافضاانرژی ،یکناپتیک و فتو ،زمینه فناوری نانو
 

 

 

 
o  ؟ تاس هایییژگیوی چه ارااقتصادی با دنیا، د تجارتاز نظر شما باوجود موانع تجاری، بهترین الگوی

ات و نهادهای موجود در توسعه معامالت تهاتری با شرکای عمده ایجاد سازگاری بین قوانین و مقرر

حذف دالر  منظوربهتجاری و کشورهای همسایه و انجام مبادالت تجاری با واحد پول شرکای تجاری 

 .از مبادالت خارجی

 

 

 

 یکسان نبودن ب(لید در کشورها نبودن منابع و عوامل تویکسان  الف( ؟آورندیمرا کشورها به تجارت روی چ -1

 وهواییهای اقلیمی و آبتفاوتج( دسترسی به فناوری  ازنظرکشورها 

هرگاه توان تولیدی یک کشور در تولید یک محصول از  ؟مزیت مطلق را با ذکر مثال توضیح دهیداصل  -2

دو کشور ایران و برزیل را در  توانیم. کنیمکشورهای دیگر باالتر باشد از مفهوم مزیت مطلق استفاده می

سرمایه و دانش فنی برخوردارند و در هر دو  ،اندازه از نیروی کار یک گیریم که در هر دو کشور بهنظر ب

هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال  .شودیمکشور فقط غذا و پوشاک با قیمت یکسان تولید 

هر دو کشور اگر  .کندیمد واحد تولی 40واحد و برزیل  60مثالً ایران  ،برای تولید غذا به کار گیرند ،کامل

کتاب متن سؤاالت  

79کنید. ص  قیقتح  

79تحلیل کنید. ص   



واحد و برزیل  30مثال ایران  طوربه ،همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل برای تولید پوشاک بکار گیرند

مزیت  ،گوییم برزیل در طول تولید پوشاک و ایران در تولید غذاصورت میدراین کندیمواحد تولید  70

 .مطلق دارند

هر منطقه یا کشور باید کاالهایی را تولید کند که هزینه  ؟را با ذکر مثال توضیح دهید نسبیمزیت اصل  -3

 ازنظرکشوری مانند کنیا را در نظر گرفت که  توانیم .تولید آن در مقایسه با سایر کشورها کمتر شده باشد

مرکز تاگر کنیا همه امکانات خود را برای تولید غذا م .عوامل تولید با دو کشور ایران و برزیل یکسان است

واحد پوشاک تولید کند بنابراین  10واحد غذا و اگر به پوشاک تخصیص دهد مثالً  20مثالً  تواندیمکند 

واحد  70واحد غذا و  40واحد پوشاک و برزیل با تولید  30واحد غذا و  60کنیا نسبت به ایران با تولید 

 .در تولید غذا نسبت به پوشاک مزیت نسبی داردپوشاک مزیت مطلق اقتصادی ندارد اما کنیا در کشور خود 

 .رندبمیاقتصاددانان در این حالت مفهوم مزیت نسبی را به کار 

قع شود دروا ترصرفهبهه یا کشور نسبت به محصول دیگر مقرون تولید یک محصول در یک منطق هرگاه  -4

 .ایجاد کرده استمزیت اقتصادی 

ها به بهترین نحو ممکن اوالً از منابع و سرمایه ؟ی چیستمطلق و نسب یهاتیمزنتیجه رعایت نشدن اصل  -5

شود چراکه منابع کمیاب هستند ثانیاً با تولید ها محسوب میهدر رفت آن ینوعبهشود که استفاده نمی

 .یابدتر رفاه جامعه کاهش میکیفیتمحصوالت کمتر و بی

دهد تا محصوالت یدکنندگان اجازه میصادرات کاالها به تول ؟برندتولیدکنندگان از تجارت چه سودی می -6

منظور رقابت با تولیدکنندگان دیگر به تالش تری به فروش برسانند و همچنین بهخود را در بازارهای بزرگ

 .بیشتر برای تولید بهتر و کارآمد با کارآمدتر وادار شوند

 برای حمایت از صنایع داخلیها گاهی دولت ؟المللی را بنویسیدبا مسئله تجارت بین ولتانواع برخوردهای د -7

واردات برخی از کاالها وضع  های گوناگونی برخود و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر تعرفه

های نزدیک سیاسی با که دیدگاه یشان با کشورهایکند و گاهی در جهت گسترش روابط اقتصادیمی

 .دهندها را کاهش مید و تعرفهنکنهای تجاری وضع میپیمان ،یکدیگر دارند

خروج آمریکا از توافق  -1 ؟های تجاری که توسط آمریکا نقض شده است را بنویسیدچند مورد از پیمان  -8

پیمان جهانی سازمان ملل برای  -4توافق برجام و  -3فیک یپاس -نامه آسیاتوافق -2وهوایی پاریس آب

 بهبود وضعیت مهاجران و پناهندگان
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در  یلمحصوتکزیرا اقتصاد  ؟پذیر استقتصاد شکننده و آسیبا یمحصولتکچرا در فضای جهانی اقتصاد  -9

 .ها را نداردمشکالت و تحریم یهاپذیری مقابل تکانهو انعطاف یآورتابمواقع بحرانی امکان 

 ؟یک کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود را بنویسید کندیممواردی که کمک  -10

از وضعیت  (ب .وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کندکاالهای  نیتأمهای راه

برخی نیازهای مهم و اساسی  نیتأمهای جدید اقتصادی امکان با خلق مزیتج(  .محصولی فاصله بگیردتک

 .توجه بیشتری داشته باشد انیبندانشعلم و فناوری و اقتصاد  بهد(  .را در داخل کشور فراهم کند

 

 تهیه و تنظیم: سیده مهری موسوی
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 به نام خالق هستی

 رکود، بیکاری وفقر: هشتم درس درسنامه

 خوزستان استان ،ایذه شهرستان ، قریشوندی مهین: وتنظیم تهیه

 طرح مسئله:

 را بنویسید.)بیکاری ( دالیل از دست دادن شغل  -1

ه   اچررا  ،ضررهیب بررودن سرراق ار ا   ررادی  ،تغییررراد درانرراهری صررای وررنه ه هرهیرره صررای تو یررد 

 تحریم صای ا   ادی ،هارداد به رهیه 

 ا   اد کشور چه زمانه گرا ار رکود مه شود؟ -2

زمانه که عده ای از ااراد شاغل بیکرار شروند، در ن ی ره تو یرداد شررکت صرا ه کارقانره صرا کراص  مره 

 یابد ه ا   اد کشور گرا ار رکود مه شود.

 منابع غیر اهال همنحنه مرز امکاناد تو ید:
 ا   ادی توضیح دصید چگونه کشور در زیر مرز امکاناد تو ید  رار مه گیرد؟ در رکود-3

بررا کرراص  تو یررد هددیدکمرردن رکررود ، کررارگران ک  ررری صررم مررورد نیرراز اسررت هسرررمایه ک  ررری مررورد 

اسررت کرره ایرر  منررابع مرره    رراد دارای منررابع بیکرراری اسرر داده  رررار مرره گیررردشدرچنی  شرررای ه ا

توانسررت برررای تو یررد کرراال هقرردماد از کن اسرر داده شرروداما از کنیررا برررای تو یرردصی  چیرر  اسرر داده ن رره 

شود،ه هجود ای  منابع بیکار سرب  مره شرود کره کشرور در زیرر مررز امکانراد تو یرد  ررار گیررد) ن  ره 

X.)در شکل رهبه ره                                                        

 

 

 

 دالیل  رار گرا   کشوری در درهن مرز امکاناد تو یدبه جای  رار گرا   رهی کن را بنویسید.-4

) ه  رره یررت ا   رراد منررابع غیررر اهررال بسرر ه شرردن برقرره از کارقانرره صررا ، بیکرراری بهارره از کارگرصررا 

 دارد(.

کشرور منرابع غیرر اهرال دارد چگونره مره توانرد کراال ه قردماد بیشر ری تو یرد  در وورته کره یرت-5

 کند؟

با بره کرارگرا   ان منرابع غیرر اهرال کشرور مره توانرد کراال ه قردماد بیشر ری تو یرد کنرد هرهی مررز 

 امکاناد تو ید  رار گیرد.

 

 م ار ب یه کاالصا

 م دار غذا

X 

 امکانات مرز منخنی

 (PPF) تولید 
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 اها یت اردی در کالس:
 تحلیرل کن مدیرو  بره توجره برا. گد ریم سرن  تو یرد امکانراد منحنره بره راجرع گذشر ه صای درس در

 بره اح یراجه صری  دارد، غیراهرال منرابع ا   راد یرت ه  ره»اسرت :  ورحیح ج لره ایر  چررا که کنید

 «.نیست دیگری کاالی تو ید به کاال یت تو ید از منابع ان  ال

 

اهرال دارد مره توانرد کن منرابع را بره ه  ه یت ا   راد منرابع غیرر 

کررار بگیرررد ه میرر ان تو یررد کرراال ه قرردماد را در کشررور اارر ای  

دصد بدهن اینکه منابع را از تو یرد یرت کراال بره تو یرد کراالی دیگرر 

باشررد Xطبق شررکل رهبرره ره اگررر کشرروری در ن  رره ان  ررال دصررد.

یررد یهنه منرابع غیرر اهرال دارد همره توانرد کن منرابع را بره کرار گ

 هتو ید صم غذا ه صم ب یه کاال صا را اا ای  دصد.

 

نک ه: منابع غیر اهال یهنه ص ان عوامل تو یدی که در تو ید به کار گرا ه نشوند مثل نیرهی کار بیکار یا 

 شود .نسرمایه ای که در تو ید به کار گرا ه نشودیا منابع طبیهه که در تو ید به کار گرا ه 

 :هبیکاری اش غال

 چه کسانه شاغل محسوب مه شوند؟ -6

 و  مه گیرند،شاغل محسوب مه شوندش ای  کسانه که در ازای کاری که ان ا  مه دصند دس   د یا ح

 باشد.داره ه ت یا ت ا  ه ت شغل مه تواند 

 چه کسانه بیکار محسوب مه شوند؟ -7

 دیدا ن ه کند.سال داردهدرجست ه جوی کاراستشاماکاری برای قود 15کسه که باالتر از 

 ن ه شوندمحسوب بیکار  ص ه کسانه که شغل ندارند-8

 

 کل ج هیت کشور:  -9

 

 

 ای کارند به مشغول یا که صس ند اارادی اهال ج هیت شود؟ مه گد ه اهال ج هیت ، ج هی ه چه به -11

  .گردند مه کار دنبال

X 

 کاالها بقیه مقار

 غذا مقدار

A 

B 

                              سال15ج هیت دایی  تر از  -1

 سال ه باالتر15 -2

 

 غیراهال -1

 اهال -2
 شاغل -1

 بیکار -2
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اگر تهداد ااراد شاغل هبیکار را باصم ج ع کنیم تهداد ج هیت اهال جامهه چگونه مشنص مه شود؟ -11

 ج هیت اهال به دست مه کید.

 سال15س  باالی س  کار چه سنه است؟  -12

سررال( 15اارررادی کرره در سرر  کررار) برراالی  اسررت؟ کسررانهج هیررت غیررر اهررال شررامل چرره  -13

سررال 15مثررل داشرر ویان ه دانرر  کمرروزان برراالی نیسرر ند.  بیکرراره یررا شرراغل  رررار دارنرردش ه رره 

 ه باز نشس ه صا ه قانم صای قانه دارهسربازان .

 :98مار ج هیت ، اش غال هبیکاری کشور در سال ک

 نرخ بیکاری:
 نرخ بیکاریاساسه تری  شاقص ارزیابه هضهیت اش غال کشور چیست؟   -14

از نسبت تهدادبیکاران به کل ج هیت اهال کشور ضرب درود به نرخ بیکاری چگونه محاسبه مه شود؟ -15

 (111را ت سیم بر کل ج هیت اهال کشور مه کنیم ه ضرب در عدد ) یهنه تهداد بیکاران دست مه کید.

                    111  ×   
  ج هیت  بیکار 15 سا ه هبیش ر  

 ج هیت  اهال 15 سا ه هبیش ر   
 =  نرخ بیکاری   

 :کالس از قارج اردی اها یت

 مرررد  شررودکه مرره م وجرره ک ررا ز ا دارد را کمارصررا ایرر  اسرر نراج هظیدرر  کرره ایررران کمررار مرکرر 

 در را کن ه کنیررد تح یررق بیکرراری ه اشرر غال از کمررارگیری شرریو  دربررار  نرره؟ یررا صسرر ند بیکررار

 برررای را بیکرراری نرررخ کمررار، مرکرر  صررای داده برره توجرره بررا توانیررد مرره کیررا .کنیررد ارائرره کررالس

از نیرررهی کررار  کمررار گیررری طرررحمررر کرر  کمررار ایررران از طریررق  کنیررد؟ محاسرربه 1398 سررال

  م وجه مه شود که مرد  بیکار صس ند یانه

 

 98=نرخ بیکاری سال ×                          111=  11                                                

    83،111،111کل ج هیت         

 21،418،111سال   15دایی  تر از 

 

 33،937،111 غیراهال          61،582،111سال هباالتر       15

 24،751،111 شاعل       27،645،111 اهال                                                       

  2،894،111   بیکار                                                                                      

2،894،111 

20،،54،222 
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  چرابیکاری را بیش راز کنچه اعال  مه شود، احساس مه کنیم؟ -16

 زیرا:

 محسرروب بیکررار انررد شررده د سرررد شررغل هجرروی جسررت از کرره را کسررانه تهریررب، طبررق 

 .کنند ن ه

  کهرنررد، مرره حسرراب برره شرراغل کارنررد برره مشررغول ه ررت درراره وررورد برره کرره را کسررانه ص رر 

 برره شرراغل را قررود ه صسرر ند ه ررت ت ررا  هجرروی شررغل جسررت در کنیررا کرره حررا ه در

 .کهرند ن ه حساب

  باشررند، اها یررت ه کررار برره مشررغول شرران تن  رره زمینرره از غیررر در کرره را کسررانه ص رر 

 .کنند مه محسوب شاغل

 امیررد برره یررا غیررسرر ه بنرر  در اشرر غال ماننررد دالیلرره برره اسررت م کرر  نیرر  ااررراد برقرره 

 قررود شررغله هضررهیت دربررار  کمررارگیری مرروموران بررا... بیکرراری ه بی رر  از منرردی بیررره

 .نکنند برقورد ودا ت با

 بیکاری از م دارها هه اش ااوله داش ه باشد.ای  دالیل سب  مه شودکه نرخ 

 

 نرخ بیکاری چیست؟ جامهه در بیکاری هضهیت شدن مشنص برای سن ه بی ری -17

 :کار نیرهی بازار

 ورط ص ان. است بازار دارای ا   اد در نی  کار نیرهی بلهدارای بازار است ؟ توضیح دصید. کیا نیرهی کار  -17

 یرهین  ی ت نی  کار بازار در یابد، مه ارتباط کن با ی ت کاال یت ت اضای یا ه عرضه م دار کاال، بازار در که

 .دارد ارتباط نیرهی کار عرضه یا ت اضا می ان با است، دس   د کن نا  که کار

 عرضه کننده گان نیرهی کار چه کسانه صس ند؟دربازار نیرهی کار، -18

 مح ررول قررود، اکررری یررا ه برردنه نیرررهی بررا کرره صسرر ند کررارگرانه ص رران کررار، نیرررهی کننررده عرضرره

 .دصند  رار کار ت اضاکنندگان اق یار در را قود کار حاضرند ه کنند مه تو ید را یاقدم ه

 بازار نیرهی کار، ت اضاکننده گان نیرهی کار چه کسانه صس ند؟در -19

 نیرررهی کرره صسرر ند گررذارانه سرررمایه یررا صررا کارقانرره ه صررا شرررکت کار،ورراحبان نیرررهی ت اضرراکنندگان

 گویند مه صم کارارما کنیا ا   اد به در گاصه ه کنند مه اس ندا  را کار
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 :کالس در گرهصه اها یت

 در. اسررت شررده داده نشرران کررار، بررازار یررت در تهرراد ه (دسرر   د)  ی ررت ه م رردار زیررر، ن ررودار در

 میلیررون ده  ی ررت در ه اسررت عرضرره مررازاد دارای بررازار (مرراه صررر برررای) تومررانه میلیررون دسرر   ددن 

 چره بره کرار برازار در ت اضرا ه عرضره مرازاد کره کنیرد تحلیرل اهالً. رهسرت رهبه ت اضا مازاد بازاربا تومانه،

 .گردد مه باز تهاد ه حا ت به کار بازار در  ی ت ه م دار چگونه مهناستشثانیا

 

 کار بازار در تهادل

تهراد ه در بره ایر  مهنره اسرت کره دسر   د نیررهی کرار بیشر راز دسر   د مازادعرضه دربرازار کرار اهال:

بررازار اسررت هچررون دسرر   د باالسررت سررود بنگرراه ک  ررر مرره شررود برردی  ترتیرر  ت اضررای بنگرراه برررای 

یابررد) یهنرره دردسرر   دصای برراالتر از دسرر   د تهرراد ه عرضرره کررار برری  از نیرررهی کررار کرراص  مرره 

 ت اضای کار است ه یهنه بیکاری نیرهی کار(

دسرر   د دررایین راز دسرر   د تهرراد ه در بازاراسررت،ه ت اضررای بنگرراه صررا یهنرره مازادت اضررا در بررازار کررار 

کننررد)یهنه مازادت اضررابرای برررای نیرررهی کررار اارر ای  مرره یابررداما کررارگران کررار ک  ررری عرضرره مرره 

 کارگر بوجود کمده(

حا ت تهادل )س ح اش غال تهاد ه (در برازار کراریهنه میر ان عرضره ه ت اضرای نیررهی کرار برا صرم برابرر 

 است در دس   د تهاد ه

چرون عرضره نیررهی کرار بیشر ر از ت اضرای نیررهی کرار اسرت  : در حا رت مرازاد عرضره نیررهی کرارثانیا:

یکررار زیاداسررت در ن ی رره اشررار برررای کرراص   ی ت)دسرر   د( باعرر  مرره شررود یهنرره نیرررهی کررار ب

 ی ت)دسرر   د(کاص  دیرردا کنررد هه  رره  ی ررت) دسرر   د(کاص  دیرردا کردم رردار ت اضررای نیرررهی 

 کاربیش ر مه شود های  رهند ادامه دارد تا بازار به حا ت تهاد ه باز گردد.

بنگراه صرا بررای کرارگر اار ای  مره یابرد امرا کرارگر چرون ت اضرای : ی نیررهی کراردر حا ت مازادت اضرا

کررارک  ری عرضرره مرره کنررد بنررابرای  اشررار برررای اارر ای  دسرر   د ای رراد مرره شررود ه بنگرراه صررا برررای 

اارر ای  تو یررد ه اارر ای  اشرر غال دسرر   د بیشرر ری برره کررارگران دیشررنیاد مرره کننررد  در ن ی رره 

ه شررود هعرضرره نیرررهی کررار بیشرر ر ه ایرر  دسرر   د اارر ای  ه م دارت اضررا برررای نیرررهی کررار ک  ررر مرر

 حا ت ادامه دیدامه کند تا بازار به  تهادل برگردد.
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 انواع بیکاری:

  انواع بیکاری را بنویسید. -21

 بیکاری دهره ای -بیکاری ساق اری -بیکاری ا له –کاری او کاکهبی

 منظور از بیکاری او کاکه چیست؟ -21

 یراا   امیرد بره ه کررده رصرا دالیلره بره را قرود  بلره شرغل کره شود مه کسانه شامل بیکاری نوع ای 

 برازار بره هرهد حرال در ترازگه بره کره اسرت کسرانه شرامل ص چنری . صسر ند هجو جست بی ردر شغله

 .دارد هجود کشورصا ص   در ه است مدد کوتاه بیکاری نوع ای  .صس ند کار

 منظور ازبیکاری ا له چیست؟ -22

 ماننرد دصنرد، مره دسرت از را قرود شرغل ا رله تغییرراد د یرل بره کرارگران کره اا رد مه اتدا  زمانه

 .زمس ان ا ل در کشاهرزان ه ساق  انه برقه کارگران

 منظور از بیکاری ساق اری چیست؟ -23

 از دالیلره بره موجرود صرای شرغل انرواع ه کرار جویرای اارراد بری  ت بیرق عرد  از ناشره کره ای بیکاری

 کررار نیرررهی ه رره داردش هجررود ا   رراد در سرراده کررار نیرررهی مررثالً صاسررت، میررارد عررد  ت ررابق ج لرره

 .است نیاز مورد م ن ص

 منظور از بیکاری دهره ای چیست؟ -24

 ص ری  بره ه یابرد مره کراص  تو یرد رکرود، دهر  در. دصرد مره رخ ا   رادی رکود صنگا  که ای بیکاری

 .کنند مه بیکار را قود نیرهصای از بنشه یا کنند مه م و ب را قود اس ندا  صا د یل شرکت

 (م ا هه شود88) ودحه : بیش ر بدانیم 

 بیکاری ه رکود، چه دیامدصایه دارد؟

 بیکاری هرکود چه دیامدصایه برای قانواده صا دارد؟ -25

بسرریاری از بیکرراران، بی رره قرردماد درمررانه قررود را نیرر  ازدسررت مرره  -قررانوار ازدسررت دادن درکمررد

صرری  دسرر   ددیگری ندارنررد ،م بررور نررد از دررب انررداز قررود برررای غررذا،  قررانواده صررایه کرره -دصنررد.

، ضر   اینکره بررای دوشاک ه مسک  اس داده کنند یرا از دیگرران بررای ترامی  ایر  نیازصرا  ررد بگیرنرد

بیکراری مره توانرد  -ص ینه صای غیر م ر به ماننرد درمران هقرابره  رواز  قرانگه ه.... نراتوان مره شروند.

 فقر. –د قانوادگه شودهح ه جر  هجنایت را در جامهه اا ای  دصد موج  برهز اق الاا

 دارد؟ ده ت برای دیامدصایه چه هرکود بیکاری -26

. میرران براالی بیکراری ده رت را م برور مره کنردتا درول دارد ده رتبیکاری توثیر منده نیر  برر بودجره  

تغذیره قرانواده صرای نیازمنرد بیش ری را ورر  برنامره صرای اج  راعه ماننرد بی ره بیکراری هک رت بره 

کندش در حا یکه درکمد ما یراته ده رت بره د یرل بیکراربودن کرارگران هکراص  تو یرد شررکت صرا کراص  

 یاا ه است .
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 –بره د یرل بیکرار برودن کرارگران ؟ یابرد مره کراص  ده رت ما یراته کمرد در بیکراری زمان در چرا -27

 کاص  تو ید شرکت صا

رهش کله در تهیی  میر ان ا رر چیسرت ؟ه من ربره تهریرب کردا  یرت از مدراصیم ا   رادی شرده  -28

 توان نردی برا را قرانوار یرا ه اارراد صرای نیازمنردی کره اسرت کن ا رر میر ان تهیی  در کله رهشاست؟ 

 من ربه تهریب ا ر نسبه شده است.  -  کنیم. م ایسه نیازصا کن دس یابه به برای کنان صای

 یررت برررای کرره صررا شرراقص از می انرره اسررت م کرر چرررا در رهش کلرره تهیرری  میررران ا ررر  -29

 یررا بررودن کررااه کرره کن ررا از ؟باشررد ناکررااه دیگررر گرررهه برررای رسررد، نظرمرره برره کررااه گرررهه

 من لررب طب رراد ه صررا رارراه گرررهه نسرربه هضررهیت برره قررا  طررور برره صررا شرراقص ایرر  نبررودن

 برره کررااه گرررهه یررت برررای کرره صررا شرراقص ایرر  از می انرره اسررت م کرر  گررردد، برمرره مرررد 

 ای نررواحه م ایسرر  در هیرر ه برره هضررهیت ایرر  باشررد ناکررااه دیگررر گرررهه برررای رسررد، نظرمرره

 عنرروان برره شکنررد مرره وررد  رهسرر ا، ه شرریر ص اننررد نیسرر ند، یکسرران رارراه سرر ح نظررر ز ا کرره

 رهسررر ایه ناحیررر  یرررت قانوارصرررای بررررای کررره « سرررالمت » از می انررره اسرررت م کررر  مثرررال

 کنیرررا اسررراس بررررای  ه شرررود تل ررره نررراچی  شررریری قانوارصرررای بررررای اسرررت، کل ایرررده ه م لررروب

 . است شده «ا ر نسبه»تهریب به من ر هضهیت ای . بدانند ا یر را، قود

 از ا ر نسبه چیست؟ منظور -31

 نیازصررا کن برره دسرر یابه برررای کنرران صررای توان نرردی بررا را قررانوار یررا ه ااررراد صررای نیازمنرردی

 نسرربه هضررهیت برره قررا  طررور برره صررا شرراقص ایرر  نبررودن یررا بررودن کررااه.مرره کنرریم م ایسرره

 صررا شرراقص ایرر  از می انرره اسررت م کرر  گررردد، برمرره مرررد  من لررب طب رراد ه صررا گرررهه رارراه

 باشد ناکااه دیگر گرهه برای رسد، نظرمه به کااه گرهه یت برای که

 وررورد صسرر یم کن در مررا کرره هضررهی ه برره نسرربت ا ررر تهریررب ص یشرره نسرربه ا ررر در نک رره:

 .بود قواصد م داهد من لب صای زمان ه نواحه در ا ر مهیار ره ای  از. گیرد مه

 ، محاسبه تهداد ااراد ا یر چگونه است؟نسبه ا ر مدیو  به توجه با -31

 دیچیررده بسرریار ا یررر ااررراد تهررداد محاسررب  کرره گدررت ترروان مرره نسرربه، ا ررر مدیررو  برره توجرره بررا

 است. نام ک  شاید ه سنت ه

 ا ر م لق ؟ است ا ر نوع ،کدا  ا ر می ان سن   مهیار -32

اارراد درترومی  اح یاجراد اه یر  زنردگه عاج نرد.  هضرهی ه کره درکن منظور از ا ر م لرق چیسرت؟-33

 .اه یه یانیازصای اساسه مانند قوراک ،دوشاک، مسک  هکب سا ماح یاجاد 

 یررا داقلرره تو یرردناقا صبرررای رتبرره بنرردی کشررورصا از نظررر ا ررر چیسررت؟  جیررانه بانررت مهیررار -34

 . کشورصا سران  درکمد
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اارررادی کرره صسرر ند؟  م لررق، چرره اارررادی زیررر قرر  ا رجیررانه بانررت مهیررار بررا م ررابق -35

 .عاج ند قود زندگه اه ی  اح یاجاد تومی  از ه دارنددالردررهز درکمد 9/1زیر

 

 :ا ر ه بیکاری مسئله ه ده ت

چرره  صررا شرررکت ورراحبان ه کارکارینرران ازنظرکشررورعوامررل ای رراد بیکرراری ها ررر در -36

 عوامرل از یکره ،شرود مره تو یرد کشرور در کن مشرابه کره کراالیه هارداد یرا  اچرا  ؟عوامله صسر ند

 نبررود ز ا یررا ه بررانکه کررالنِ صررای ها  بازدرداقررت ز ا تو یدکننرردگان برقرره- اسررت ا ررر ه بیکرراری میررم

 یرا تو یردی کارگراه یرت انردازی راه بررای کنیرا از برقره گراصه-.دارنرد گالیرههکار کسر  مناسر  ااای

 در ه باشرند ده  ره م وزصرای ان ظرار در صرا سرال ح ره ه صرا مراه جدیرد، بایرد تو یرد ق  کردن اضااه

 م هرردد، صررای ی  انونگررذار گرراصه– .ب اننررد مه ررلنیادصررا  ه صررا سررازمان داری ا صررای قررم ه درری 

 اقر الل دربازارصرای- .زننرد مره هکراردام  کسر  اارای ثبراته بره برر ،تغییرر حرال در دائ ا ه م نا ض

  ی رت در ثبراته بره -کرهنرا هیررهس مثرل بیداشر ه، یرا زیسر ه محری  صرای بحرران یرا جیران انرژی

 از یکرره قررود ه اسررت گذاشرر ه ترروجیه  ابررل مندرره اثررر ا   ررادی اها یررت ه کررار بررازار ثبرراته برره برصررا

 .رهد مه ش ار به هرکود بیکاری میم عوامل

عرروامله کرره ااررای کسرر  هکررار ا   ررادی را در کشررور برره ثبرراد هنرراام  مرره کنررد را بنویسررید .  -37

 36جواب سوال 

 صررر در صررا ده ررت هظررایب از یکرره ؟ چیسررت بیکرراری ه ا ررر بررردن برری  از صررابرای ده ررت هظررایب -37

 است. عدا ت بر رارکردن ه ا رزدایه صای سیاست کشوری،اجرای

 از ح ایرت طریرق از انرد موظرب صرا ده رت ده ت صرا چگونره بایرد برا ا رر هبیکراری مبرارزه کننرد؟ -38

 .کنند مبارزه بیکاری ا ره با اساد، با مبارزه ه تو یدی صای شرکت

 مرد : اج  اعه مسئو یت
 ا   رادی صرای دیشررات از حداظرت بررای نیر  مررد ؟  دارنرد مسرئو یت ا رر برا م ابله در مرد  کیا -39

 . دارند مسئو یت ا ر هیرهس م ابل در قود

 از تواننررد مرره کنیاکننررد؟ محااظررت ا رهنررابرابری ق ررر برابررر در یکرردیگر از تواننررد مرره چگونرره -41

  ررد صرای ورنده  توسریب نیر  ه مردمره صرای ک رت ه قیریره توان ندسرازی، نیادصرای ای اد طریق

 .کنند محااظت نابرابری، ه ا ر ق ر برابر در یکدیگر از جیادی، صای هاها یت ا حسنه

 

 

 م ا هه شود91ودحه  بدانیم بیش ر
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 برای تدکر هت ری :
 شرود مح ردی م برور ک رای ترا شرد باعر  کشراهرزی، ت ییر اد رهیر  بره هارداد ه کمرده دی  شرای 

 در اتدرا  ص ری . کنرد بود،ته یرل زیسر ه سر و  بره مربروط کره را قرود کارگاه تو یدی هاحد از بنشه

 بیکرراری نررخ محاسرب  بررای ک رای مح ردی. داد رخ نیرر  من  ره صرای تو یردی ه صرا کارگراه از بسریاری

 من  ر  در بیکراری نررخ کره کنیرد محاسربه   درا. اسرت یاا ره دسرت زیرر اطالعراد بره قودش من   

 .است چ در مح دی ک ای زندگه

 من  ه)ندر(ج هیت شاغل  ج هیت غیر اهال )ندر( سال )ندر(15ج هیت زیر  ج هیت کل)ندر(

1،861،111 361،111 251،111 1،111،111 

 

 نرخ بیکاری من  ه = × 111   

 

 سال هباالتر15ج هیت ج هیت کل= -سال15ج هیت زیر

 361،111 -1،861،111 =1،511،111 

 اهالج هیت =سال هباالتر15ج هیت  -ج هیت غیر اهال

                                                251،111  -  1،511،111  =1،251،111 

 ج هیت بیکارج هیت اهال =  -ج هیت شاغل        

                                         1،111،111  -  1،251،111   =251،111 

 نرخ بیکاری من  ه  =     ×111 = 21  

 :کنید تحلیل
 کنچه از شده، اعال  بیکاری نرخ مه والً چرا ه شود مه محاسبه چگونه کشور در بیکاری نرخ 

 در بضر ه شود مه کشور اهال ج هیت کل بر ت سیم بیکاران تهداد است؟ ک  ر کنیم، مه ت ور ما        

×     111                            مه شود.111 عدد
  ج هیت  بیکار 15 سا ه هبیش ر  

 ج هیت  اهال 15 سا ه هبیش ر   
 =  نرخ بیکاری   

 ص ر - کننرد ن ره محسروب بیکرار انرد شرده د سررد شرغل هجروی جسرت از کره را کسانه تهریب، طبق

 در کنیرا کره حرا ه در کهرنرد، مره حسراب بره شراغل کارنرد بره مشرغول ه ت داره وورد به که را کسانه

 کره را کسرانه ص ر  - .کهرنرد ن ره حسراب بره شراغل را قرود ه صسر ند ه رت ت را  شغل هجوی جست

 برقره - .کننرد مره محسروب شراغل باشرند، اها یرت ه کرار بره مشرغول شران تن  ه زمینه از غیر در

 بی ر  از منردی بیرره امیرد بره یرا غیررسر ه بنر  در اشر غال ماننرد دالیلره بره اسرت م ک  نی  ااراد

 نکنند برقورد ودا ت با قود شغله هضهیت دربار  کمارگیری موموران با... ه بیکاری

 چیست؟ ا ر ه بیکاری با م ابله برای راصکار تری  میم ش ا نظر از  

 ساله وبیشتر14جمعیت بیکار 

 ساله وبیشتر14جمعیت فعال 

242،222 

1،242،222 
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 به نام خالق هستی

 

 

 مسئله طرح

 درموردپول چيست؟ مردم ميان رایج باورهاي از یکی -1

 اسوت كوايی یيود، رابيازموا بواور ایون اینکوه بوراي .اسوت ثورو  هموان پوول كنند، می گمان كه است این

 اكنوون داریود جيو  در كوه پوولی توموان 0555 بوا شوما مولاً كنيود  يکور داریود جيبتان در كه پولی به

 مووی پووي  سووال 15 در تومووان 0555 همووين بووا كووه حووالی در. بخریوود بيسووکویت بسووته دو توانيوود مووی

 عبووار  بووه یووا پووول ارزش پوو . كنيوود تهيووه یوو  كيوو  قبوو ، سووال بيسووت ودر پيووراهن یوو  توانسووتيد

 توليودي شوركت یو  مودیرعام  كنيود يور  حواا . اسوت كورد  پيودا كواه  پوول خریود قدر  دیگر،

 توموان ميليوون 055 بوا قبو  سوال كوه توليودي هواي نهواد  از یکوی توا اسوت شود  باعث تورم و هستيد

 قيموت ايواای  ایون و كنيود پرداخوت توموان ميليوون 055 نهواد ، هموان بابوت بایود اكنون خریدید، می

 .كنيد اعمال خود نهایی محصول روي را

آیوا اياای  پول در دسوووت مردم به م ناي ثروتمند تر شووودن مردم اسوووت؟ کمل  حاو  كارمندان یا  -2

اياای  بسووتگی به اياای  یاكاه  قدر  خرید پول دارد اگر قدر  خرید پول یا ارزش پول  درآمدمشووا(  

 باشد  خيركاه  پيداكرد  باشد بله ولی اگر قدر  خرید پول یا ارزش پول  پيدا كرد 

 چگونگی پيدای  وتکام  پول:

 كشواورز مولاً ی نوی  بوودپایاپواي کتهواتري  ابتودا مبوادا  بوه توور   -1. تاریخچه پول را بنویسويد -3

 داموودار گوسووفند بووا را شوود  خریووداري كفوو  مجووددا ومووی كوورد مبادلووه توون تگر كفوو  بووا را گنوودم 

مووی  مبادلووه یکوودیگر بووا كفوو  گوسووفندو نيووا توون تگر و داموودار شووک  همووين بووه. مووی كوورد م اوضووه

 دربوه عنووان وسويله مبادلوه كوااي خاتوی اسوتفاد  از  -2کی نی كاا به جاي كاا مبادلوه موی شود كرد.

 چواي تبوت، در تود   درهندوسوتان، (وا   ایوران، در مولاً. بوود دار پرطور  خوا  كاایی منطاه، هر

 اضوايی كااهواي حاضوربودند منواط  ایون سواكنان. داشوت بيشوتري خواهوان سومور پوسوت روسيه، در و

 تواننودكااهاي موی كااهوا ایون دادن بوا كوه داشوتند اطمينوان زیورا كننود  م اوضوه كااها این با را خود

 اسوتفاد  موورد پوول، اولوين عنووان بوه كااهوا نوو  ایون ترتيو ، ایون بوه. كننود دریايت را خود موردنياز

 -0بووودپووول كا(وو ي  اسووتفاد  ازا -4بوووديلوواا ، بووه خصووو  طووا وناوور  اسووتفاد  از -3گريووت قوورار

 قابوو  و بووانکی هوواي كووار  در ثبووت قابوو  الکترونيکووی پووول -6اسووتفاد  ازپووول تحریووري یووا ثبتووی بووود 

 پول دیجيتالی  -0ارتباطی هاي شبکه در انتاال

 خرید قدر  وكاه  تورم: نهم درس درسنامه

 تانخوزس استان ای  ، شهرستان ، قریشوندي مهين: وتنظيم تهيه
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 مشکا  مبادله پایاپاي کتهاتري   را بنویسيد.-4

ت يين ومحاسبه قيمت ها وتبدی  كااها به یکدیگرکملا چه ت داد گوسفند دربرابر چه ت داد كف  باید  -1

پ  انداز وحفظ ارزش وانتاال آن به آیند ک چون كااها را نمی نبودن وسيله اي براي  -2مبادله می شد  

 باا ريتن هاینه مبادله -3شد پ  انداز كرد ياسد می شدند 

 ؟ وچرا؟گريت قرار استفاد  مورد پول، اولين عنوان به ییكااها نو چه  -0

 قابو  و ياسدنشودنی و دوام بوا كواایی از خوود، مبوادا  بوراي بشور ،مشوکا  مبادلوه تهواتري دليو  به

 پرطور  خوا  كواایی منطاوه، هور در البتوه. كورد اسوتفاد  دار پرطور  و هواي كوچو  تکوه به تاسيم

 سوومور پوسووت روسوويه، در و چوواي تبووت، در  توود  درهندوسووتان،  (ووا  ،ایووران در موولاً. بووود دار

 كااهووا ایوون بووا را خووود اضووايی كااهوواي حاضووربودند منوواط  ایوون سوواكنان. داشووت بيشووتري خواهووان

 را خووود موردنيوواز تواننوودكااهاي مووی كااهووا ایوون دادن بووا كووه داشووتند اطمينووان زیوورا كننوود  م اوضووه

 .گريت قرار استفاد  مورد ،پول اولين عنوان به كااها نو  این ترتي ، این به. كنند دریايت

 و حجووم شوودن زیوواد توليوودو ، ايوواای ب ووداز اینکووه در هرمنطاووه كووااي خاتووی وسوويله مبادلووه شوود -6

 عنووان بوه كوه كااهوایی اینکوه جملوه از آورد؟ همورا  بوه خوود بوا را جدیدي چه مشکا ت دادمبادا  

 و ياسود ماندنود، موی مصور  بودون زیوادي مود  كوه درتوورتی شود، موی استفاد  آنها از مبادله. وسي 

 از. كردنوود مووی اشوولال را زیووادي يضوواي زیوواد، حجووم دليوو  بووه همچنووين. شوودند مووی اسووتفاد  (يرقابوو 

 بوه كوه داد موی ايواای  را آنهوا نگهوداري هاینوه كااهوا، ایون از محايظوت بوراي جوا تأمين دیگر، سویی

 .رساند می ضرر توليدكنندگان،

 چه عواملی باعث شد كه بشر در م اما  از يلااتی مل  طا ونار  استفاد  كند؟ -0

 مود  كوه درتوورتی شود، موی اسوتفاد  آنهوا از مبادلوه. وسوي  عنووان كوه بوه كااهوایی اینکوه جمله از

 زیواد، حجوم دليو  بوه همچنوين. شودند موی (يرقابو  اسوتفاد  و ياسود ماندنود، موی مصر  بدون زیادي

 هاینووه كااهوا، ایوون از بووراي محايظوت جوا توأمين دیگوور، سوویی از. كردنوود موی اشوولال را زیوادي يضواي

 دریايوت ترتي ،بشور ایون بوه. رسواند موی ضورر توليدكننودگان، بوه كوه داد موی ايواای  را آنها نگهداري

طوا  ملو  يلواا ، برخوی از تووان موی آن جواي بوه و نيسوت م املوه بوراي مناسبی. وسي  كااها این كه

 .كرد استفاد  نار  و

 ماایاي پول يلاي مل  طا ونار  را بنویسيد. -8

 و شوود هووا ملووت بووين و كشووورها داخوو  در تجووار  گسووترش موجوو  يلااتووی ملوو  طووا و ناوور   انتخووا 

 .بخشيد رون  نيا را نا  و حم  و دریانوردي ازقبي  هایی ي اليت

 به ه،مبادل و تجار  اياای  با و بود محدود ونار  طا مياان م ای  پول يلاي مل  طا ونار  را بنویسيد. -9

 بود نياز نيا بيشتري پول
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 پول كا( ي چگونه به وجود آمد؟ -15

 هواي سوکه پرداخوت جواي بوه خوود درم واما  بازرگانوان از اي عود مشکا  پول يلاي باعث شود كوه 

 كوه اعتموادي براسواس ماابو  هوم طور . بوود آنوان بودهی بيوانگر كوه كردنود موی توادر رسيدي يلاي،

 ایون رسويدها داشوتند، اعتمواد یکودیگر بوه كوه بازرگانوانی تودریج، بوه. پو یريت موی را رسيد این داشت،

 همچنووين و احتمووالی خطرهوواي از مانوودن امووان در بووراي هووم مووردم. كردنوود مووی مبادلووه خووود بووين را

 مووی م تبوور توورايان یووا تجووار بووه را خووود هوواي پووول هووا، م املووه در مسووکوكا  حموو  یووايتن از رهووایی

 بووه را رسوويدها ایوون خووود م وواما  در و كردنوود مووی دریايووت ازآنووان م تبوور رسوويد ماابوو ، در و سوودردند

 اسووامب  توورايی رسوويد بلوو  در اسووامی كووارگري تموودن دوران در كووه جووایی تووا گريتنوود مووی كووار

 ناور  و طوا آنهوا. هپشوتوانكوه  بوود هوا اسوکناس نخسوتين درواقو  رسويدها این. گريت می را استانبولک

 .شد می نگهداري بازرگانان و ترايان ناد كه بود اي

 بانو  آن، نوام كوه كورد تبودی  اقتصواد در مهوم نهوادي بوه آنهوارا هوا، تورايی كوار اياون روز رون  -11

 .شد

  گيرند؟ عهد  بر را اسکناس انتشار و چاپ ناچار چه عواملی باعث شد كه دولت ها حودشان به -12

 هوا، تورايی و رسويدها انووا  زیواد ت وداد یوا موردم اعتمواد از تورايان برخوی. اسوتفاد سوء یا مبااتی بی

 بووراي هووا دولووت تووا شوود موجوو  بووود، كوورد  سووخت مووردم بووراي را آنهووا واعتبارسوونجی آشوونایی كووه

 سودردن يکور گيرنود عهود  بور را اسوکناس انتشوار و چواپ ناچوار بوه  مشکا گونه این بروز از جلوگيري

 .گريت شک  اینجا از تجاري بان  ی  به پول نشر

 بود چ  ،دادند ارائه ها بان  كه خدماتی از یکی -13

 بنویسيد.ماایاي چ  را  -14

 را حسابی موجودي بان  بلکه شود، نمی بدل و ايرادرد بين ناد پول شود، می انجام چ  با كه م اماتی در

 . دهد می اياای  را دیگري حسا  موجودي و كاه 

 گفته می شود.« ثبتی »یا« پول تحریري» آن به نویسند، می آن روي را چ  مبلغ خودشان چون ايراد-10

 باعث شد تا پول الکترونيکی به وجود بياد؟چه عواملی  -16

 توا شود موجو  الکترونيو ، و دیجيتوال اناوا  بوا آن شودن همورا  و مبوادا  سورعت و حجوم اياای 

 الکترونيکوی پوول كوه شواهدیم اموروز نتيجوه در. باشود توري راحوت و تور سوری  هاي دنبال روش به بشر

 دارایوی انتاوال و خریودويروش ارتبواطی، هواي شوبکه در انتاوال قابو  بوانکی و هواي كوار  در ثبت قاب 

 .است كرد  آسان بسيار را

 زندگی براي را جدیدي تهدیدا  و ها يرتت كه دید خواهيم را گوناگونی هاي دیجيتالی پول آیند  در -10

 .است نوظهور هاي پول این از یکی «بيت كوین».كرد خواهد ایجاد بشر

 

 مطال ه شود 96بيشتر بدانيم تفحه

 .دارند عتباريا خصوتيتی الکترونيکی، یا تحریري كا( ي، هاي پول -18
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 عددي كه روي پول نوشته چه م نی دارد؟ -19

 كوه نيسوت م نوی ایون بوه توموان، هواار 15 اسوت شود  آن نوشوته روي و داریود دست در شما كه پولی

 بوه كوه اسوت رسويدي یوا سوند م نوی بوه ارزد  بلکوه موی توموان هاار 15 خود، خودي به كا( . ور  این

 .دریايت كنيد خدما  یا كاا تومان هاار 15 م ادل آن با دهد، می امکان شما

 چيست؟ پول. هًپشتوانمنظور از -25

 . رود می شمار به پول. هًپشتوان دارند، مبادا  در پول ارزش به مردم كه اطمينانی

. بوود پوول خوود در موجوود. ناور و طوا هموان پوول. پشوتوان ،بوود رایوج وناور  طوا پول كه زمانی -21

 بانو  یوا تورا  نواد كوه بوود جوواهراتی و طوا هواي شوم  يلواي و هاي پول هم كا( ي پول پشتوانه

 حسوا  در یوا ايوراد دسوت در كوه یيکوو الکترون تحریوري و كا(و ي و يلواي هواي پوول اموروز  اما بود 

 .ندارد كشور اقتصادي قدر  جا اي پشتوانه ،آنهاست

 پول وظای 
 وظای  پول را بنویسيد.-22

-4   ارزش حفووظ و انووداز پوو . وسووي  3  ارزش سوونج  وسوويله 2  مبووادا  در پرداخووت وسوويله 1

 آیند  هاي پرداخت هًوسيل

 وظای  پول را توضيح دهيد. -23

 دیگوران كوه دانيود موی زیورا پ یریود  موی را پوول خوود، مبوادا  در شوما: مبوادا  در پرداخوت وسيله

 مبووادا ، در پووول اتوولی ناوو . پوو یريت خواهنوود را آن خووود، خوودما  یووا كااهووا يووروشهنگووام  نيووا

 .است مبادله سازي آسان

 را آنهووا نسووبی ارزش سوود  و كوورد مشووخ  را كااهووا ارزش توووان مووی پووول بووا: ارزش سوونج  وسوويله

 آسوان یکودیگر بوه را هوا قيموت تبودی  و مختلو  كااهواي يوروش و خریود كار پول، عماً. باهم سنجيد

 اروپوا هًاتحادیو در ارزش واحود مولاً هسوتند  خوود خوا  ارزش واحود داراي ازكشوورها یو هر می كنود

 .است تومانک ریال درایران و دار یکادرآمر یورو،

 برطور  را آنهوا پوول، پرداخوت بوا كوه داریود گونواگونی نيازهواي شوما: ارزش حفوظ و انوداز پو  وسيلهً

 ماوداري بایود همووار  يورد و آیود موی پوي  زموان طوول در ب ضوی و روز  هور نيازهوا ب ضوی .كنيد می

 هواي هاینوه برخوی روزمور ، هواي هاینوه بور عواو . كنود نگهوداري خوود. نيازهاي آیند ري  براي را پول

 .آید می پي  خا  هاي در موق يت كه هست نيا بينی پي  (يرقاب 

 مناسوبی وسويلهً توانود موی ،كنود ارزش حفوظ بتوانود پوول كوه توورتی در: آینود  هواي پرداخوت وسيلهً

 بيشووتر زیوورا  اسووت محسوووس كوواماً مووا روزگووار در پووول هًوظيفوو ایوون. باشوود نيووا پرداخووت آینوود  بووراي

 كوردن بودل و رد و اقسواطی خریود. گيورد موی توور  آینود  هواي ماابو  پرداخوت در تجواري م اما 

 .است نو  همين از نيا بانکی هاي حواله
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 نادینگی

 نادینگی چيست؟منظور از  -24

 .رود می شمار به كشور آن نادینگی كشور، در موجود پول حجم ك 

 آیا نادینگی تليير می كند؟ -20

 در ناووودینگی حجوووم مووووارد بيشوووتر در البتوووه. شوووود موووی زیووواد یوووا كوووم نيوووا ناووودینگی حجوووم

 .روست روبه اياای  با كشورها

 .هاست بان  ازعملکرد ناشی م مواً نادینگی اياای  -26

 مطال ه شود155و99شتر بدانيم تفحه بي

 تورم
 ؟كنيم می احساس را آن و شویم می رو روبه تورم با چه وقت م مواً -20

 بخوووواهيم كوووه كنووويم موووی احسووواس را آن و شوووویم موووی رو روبوووه توووورم بوووا هنگوووامی م موووواً

 پووول بایوود نظوور مووورد كووااي بووراي ببينوويم اگوور حووالتی چنووين در. كنوويم خریووداري كوواایی را

 شویم می اقتصاد در تورم حضور متوجه پرداخت كنيم، بيشتري

 تورم را ت ری  كنيد. -28

 گویند می تورم را ها قيمت عمومی سطح مداوم وپيوسته در اياای  اقتصاددانان

 آیا هر اياای  قيمتی را تورم می گویند؟ -29

 بووی اي يروشووند  اسووت ممکوون موولاً دانسووت  تووورم توووان نمووی را قيمووت اياایشووی در گونووه هوور

پوو  ایوون ايوواای  .بفروشوود شووما بووه هسووت، آنچووه از توور گووران را موردنظرشووما كووااي انصووا 

 .قيمت تورم نيست 

 عموووومی قيموووت سوووطح سووواان  ايووواای  درتووود توووورم، نووورو نووورو توووورم را ت ریووو  كنيووود. -35

 .هاست

 مووا ی نووی باشوود  یايتووه ايوواای  درتوود 25 قبوو  سووال بووه نسووبت امسووال در كااهووا قيمووت اگوور

 خریوود قوودر  كووه اسووت آن م نوواي بووه ایوون و داریووم درتوودي 25 تووورم قبوو  بووه سووال نسووبت

  تومووان هوواار 0 موولاًک پووول مشووخ  ماوودار یوو  ی نووی بووا یايتووه  كوواه  درتوود 25 مووا پووول

 كرد. خریداري كاا توان می قب  سال از كمتر درتد 25 امسال

 .است یايته كاه  چادر پول خرید قدر  كه دهد می نشان تورم پ  -31

 كنند؟ می محاسبه را تورم نرو چگونه
 نرو تورم را چگونه محاسبه می كنند؟ -32

. برنووود موووی بهووور   cpiمصووور  كننووود ک قيموووت شووواخ  ز توووورم ا گيوووري انوووداز  بوووراي م مووووا

 بسووته ی نووی بووازار سووبد یوو  م مووواً هووا دولتمصوور  كننوود ، قيمووت شوواخ تشووکي   بووراي

 در موووی كننووود خریوووداري عمووووم مصووور  كننووودگان احتموووااً كوووه را گونووواگون كااهووواي از اي
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 اگوور مووی كنوود. رتوود زمووان طووول در را بووازار سووبد ایوون هاینوو  دولووت سوود  گيرنوود، مووی نظوور

درتوود  15نيووا  cpiداشووت درتوود ايوواای   15 مشووخ ، دورۀ یوو  طووی در سووبد ایوون قيمووت

 لبووواس، ماشوووين، (ووو ایی، موووواد انووووا  شوووام  ار كااهوووا از وسوووي ی طيووو  .سوووبدبازارايووواای  دارد

 كااهوووا، سوووبد از قيموووت اطاعوووا  گوووردآوري از ب ووود .دهووود موووی پوشووو ... و تفریحوووی خووودما 

  را محاسبه می كند.cpiمصر  كنند  ک قيمت شاخ  زیر رابط  طری  از دولت

 

 

Cpi=                                                م ين سال  ی  کیا ما  ی  براي 

   قب   سالک ما  در بازار سبد هاینه                            

 ازارب سبد هاین  اگر. باشد تومان ميليون تد و ميليارد ی  بازار سبد هاین  ،جاري ما  در كنيد ير  ملاً

 است ابربر كنند  مصر  قيمت شاخ  آنگا  باشد، بود  تومان ميليارد ی  با برابر ،ماهی چنين ،قب  درسال

 :با

Cpi= 

 و است داشته رشد كنند مصر   قيمت شاخ  درتد 15 تاكنون، قب  سال از كه گوید می ما به 15 عدد

 .ایم داشته درتد 15 م ادل تورمی قب ، سال به نسبت ما دیگر، به عبار  یا

هاینه سبدبازار در ما  کسال   -هاینه سبد بازار در ما  کسال  قب   

 ×111   م ين

                          

1011101110111- 1011101110111  

1011101110111 

       

111× 11= 
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 تورم پيامدهاي

 يمهست رو روبه بار زیان تورم با باشد، مداوم پرنوسان و رویه، بی ها، قيمت سطح در اياای  این وقتی -33

 پيامدهاي تورم را بنویسيد.-34

 و وتوليدكننوودگان كووار و كسوو  يضوواي ثبوواتی بووی -   اقتصووادي امنيووت و مووردم ريووا  بوور منفووی اثوور

 و توليود مواجوه - باشوند داشوته بوازار در هوا قيموت آینودۀ از درسوتی بينوی پوي نمی تواننود  بازرگانان

 ودرنتيجه كاه  ريا  مصر  كنندگان خرید قدر  كاه  -  مت دد مشکا  با يروش و خرید

 .است دید  آسي  گسيخته لجام هاي تورم از متمادي هاي سال در ما كشور اقتصاد -30

  

 1390: پایه سال  ایران در تورم نمودار                                       ي مركا بان  هاي داد : منب 

 152تفحه  كاس در گروهی ي اليت

 داشوته اقتصواد در بواایی توورم اگور كنيدكوه تحليو  آموختيود، توورم بوه راجو  تواكنون آنچه به توجه با

 تااضواي و عرضوه كوه نموودار كنيود يور ک ايتواد خواهود اتفواقی چوه ماابو  نمودارتااضواي براي باشيم،

   .است مردم كااهاي مصريی سبد به مربوط مااب 

 چووون ایوون ي اليووت داراي ابهاموواتی اسووت سووال آینوود  اتوواح مووی شووود

                                    کنظرمؤل  

 دولت نا  و تورم عل 

 را بنویسيد. جام ه در تورم آمدن وجود به  عل -36

 .دارد وجود مختلفی هاي نظریه جام ه، در تورم آمدن وجود به علت دربارۀ

 است اقتصاد در ك  وتااضاي عرضه نابرابري تورم، علت گاهی. 

 شود تورم تواند سب  می نباشد، هماهنگ توليد اياای  با كشور در نادینگی اياای  اگر. 

  ارز نرو نوسانا  
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 نابرابري عرضه وتااضا چگونه باعث تورم می شود ؟ -30

 بوه عرضوه، بور تااضوا ياونوی ایون. اسوت اقتصواد در كو  وتااضواي عرضوه نوابرابري توورم، علوت گاهی

 اموا ایود، شود  بوازار وارد خوودرو خریود بوراي كوه كنيود تصوور. كنود می بروز ها قيمت اياای  تور 

 تنهوا توور  ایون در .اسوت مواجوه تااضوا موازاد بوا بوازار و نودارد وجوود تااضاكنندگان اندازۀ به خودرو

 بوراي بوااتري قيموت كوه آنهوایی .شووند خوودرو تواح  تواننود موی تااضواكنندگان از محودودي عدۀ

 نيوا كااهوا سوایر اگور. رود موی بواا سومت بوه خوودرو قيموت ترتيو  ایون به. بدردازند حاضرند خودرو

 گو ارد موی اثور هوا قيموت عموومی سوطح روي بور كوم كوم باشد، داشته قيمت اياای  مشابهی نحو به

 .دهد می اياای  را كشور ك  تورم نرو و

 ماابلوه وكنتورل بوراي اسوت،دولت اقتصواد در كو  وتااضواي عرضوه نوابرابري توورم، زمانی كه علت-38

 كااهوا عرضو  ميواان بایود توورم كنتورل ماابلوه و بوراي دولوت توور  ایون در باید چه كار كنود؟ تورم

 ظرييوت كوه اسوت آن روش اول دهود  ايواای  را عرضوه توانود موی روش دو بوه دولوت. دهد اياای  را

 تورجيح موی هوا دولوت اسوت، بور زموان م موواً روش ایون ازآنجاكوه اموا  دهود اياای  را توليدي هاي

 .كنند تنظيم را بازار ،واردا  اياای  طری  از دهند

 دولت براي كنترل تورم از چند روش می تواند عرضه را اياای  دهد؟  -39

  دهد  اياای  را عرضه تواند می روش دو به دولت 

 است. دهدوروش دوم اياای  واردا  اياای  را توليدي هاي ظرييت كه است آن روش اول

  چرا؟دولت ها م موا براي تنظيم بازار ترجيح می دهند از چه روشی استفاد  كنند؟ -45

چووون روش هوواي دیگوور  .كننوود تنظوويم را بووازار واردا ، ايوواای  طریوو  از دهنوود توورجيح مووی هووا دولووت

 زمان بر است.

 153تفحه  كاس در گروهی ي اليت

 بووه و كنيوود بررسووی را  واردا  ايوواای  و عرضووه ايوواای ک روش دو هوور منفووی و ملبووت هوواي ویژگووی

   .دهيد ارائه كاس

ايوواای  ظرييووت هوواي توليوود کعرضووه  زمووان بوور اسووت امووا بووه طووور اتووولی وریشووه اي مشووک  

موووازاد تااضوووابر عرضوووه وبوووه تبووو  آن توووورم را حووو  موووی كند.البتوووه بایووود در نظووور داشوووت كوووه 

آینوود  بووا مشووک  ظرييووت توليوود بایوود در ايوو  آینوود  تووا حوودي م لوووم باشوود تووا در ايوواای  

مازادظرييوووت روبوووه رو نشوووویم . اسوووتفاد  از واردا  در كوتوووا  مووود  مؤثرتراسوووت اموووا م مووووا 

موجوو  مووی شووود كوووه بنگووا  هوواي توليووودي متضررشوووند.در هوور توووور  دولووت بایوود مراقووو  

باشووودكه ایووون واردا  نهادینوووه نشوووودوب داز اینکوووه بحوووران موووازاد تااضوووا بووور طووور  شووود واردا  

 ند.اضايی را محدود ك

 

https://drdars.ir/


9 
 

  اياای  نادینگی دركشورچکونه می تواند باعث تورم شود؟ -41

 .شووود تووورم توانوود سووب  مووی نباشوود، هماهنووگ توليوود ايوواای  بووا كشووور در ناوودینگی ايوواای  اگوور  

 كنود  موی كمو  توليودي هواي ظرييوت ايواای  بوه هرچنودگاهی نفتوی درآمودهاي اياای  ما، دركشور

                                      .است زا تورم كه شود می كشور در نادینگی حجم رشد و اقتصادي رشددرآمدهاي باعث اما

چگونووه مووی توانوود تووورم را دولت تووورم ايوواای  ناوودینگی در كشووور اسووت، زمووانی كووه علووت-42

كشوووراز  در ناوودینگی ميوواان كنتوورل بووا تووا اسووت موظوو  دولووت تووور  ایوون دركنتوورل كنوود؟

 كند. كنترل را تورم پولیطری  اجراي سياست هاي 

 نوسانا  نرو ارز چگونه باعث تورم می شود؟ -43

 قوودر  كوواه  بووه منجوور و گوو ارد مووی منفووی اثوور مووا ملووی پووول بوورارزش نيووا ارز نوورو نوسووانا 

 .شود می تورم به منجر آن پی در و ملی پول خرید

 سياست هاي پولی را ت ری  كنيد. -44

 حفوووظ و ناووودینگی حجوووم مووودیریت بوووراي مركووواي بانووو  طریووو  از دولوووت كوووه هوووایی سياسوووت

 .است پولی هاي كند، سياست می اعمال پول ارزش

 انوا  سياست هاي پولی را بنویسيد. -40

اورا  مشووواركت یوووا  يوووروشملووو    ناباضووویا پوووولی سياسوووتکگوووردش در ناووودینگی كووواه - 1

 سياست بازار باز

 اورا  مشاركت خریدمل   یانبساط پولی سياستکگردش در نادینگی اياای  -2

 سياسوووت را دوم سياسوووت و اسوووت مشوووهور اناباضوووی پوووولی سياسوووت بوووه اول سياسوووت -46

 گویند می انبساطی پولی

گريتووه مووی را بووه كووار  مركوواي بانوو  توسوو  زمووانی چووه سياسووت هوواي پووولی انابوواظی -40

 هووا قيمووت ايوواای  از پيشووگيري بووراي شووود، مووی تووورم گريتووار كشووور كووه اقتصوواد زمانیشووود؟

 پووول حجووم كوواه  همووان یووا ناوودینگی كوواه  مركوواي سياسووت بانوو  ،آن سوورعت كوواه  یووا

 .گيرد می كار به را گردش در

 می شوند؟اعمال چه زمانی توس  بان  مركاي ساست هاي پولی انبساطی  -48

 م موووواً یابووود، موووی ايووواای  بيکووواري و كووواه  توليووود سوووطحكوووه  اقتصوووادي ركوووود حالوووت در

 .شود می اعمال انبساطی هاي سياست

 ناووودینگی تنظووويم و توووورم كنتووورل بوووراي كشوووورها مركووواي بانووو  كوووه هوووایی روش از یکوووی -49

 .است مشاركت  اورا  يروش ک باز بازار سياست گيرد، می كار به گردش در

 سياست بازار باز را توضيح دهيد. -05

 ماووودار از طورمسوووتايم بوووه مشووواركت اورا  يوووروش بوووا توانووود موووی مركووواي بانووو  روش ایووون در

 جام ووه بووه بيشووتري ناوودینگی مشوواركت، اورا  خریوود بووا یووا بکاهوود مووردم دسووت در ناوودینگی

 كند تاری 



11 
 

 

  كاس در يردي ي اليت

 كواه  هوا قيموت عموومی سوطح كوه دارنود انتظوار اشوتبا  بوه توورم نورو كواه  شنيدن با ايراد گاهی

 عموومی سوطح ايواای ک توورم م نواي بوه توجوه بوا باشود  شود  تور ارزان كااهوا دیگور، عبارتی به و یابد

رشوود سووطح كوواه  نوورو تووورم ی نووی  شوووند؟ مووی مرتکوو  را اشووتباهی چنووين مووردم چوورا  هووا قيمووت

ی نی ايواا یو  عموومی قيموت كااهوا و خودما  بوا شوي  مایوم توري عمومی قيمتها كواه  موی یابود

 روي می دهد نه اینکه قيمتها كاه  می یابد.

 تمرین و تفکر براي

 سودرسووان نيووا برخووی بووراي امووا اسووت، بووار زیووان كشووور اقتصوواد بووراي كوو ، در تووورم هرچنوود 1

 بينوود مووی زیووان تووورم از شوود ، توتووي  يوورد كووه كنيوود مشووخ  زیوور موووارد از یوو  درهوور. اسووت

 برد؟ می سود یا

 .دهيد توضيح را خود دای 

o زیووان مووی بينوود چووون  .تووورم دور  طووول در بازنشسووتگی ثابووت حاووو  یوو  بووا اي بازنشسووته

 ثابت ولی قدر  خرید پول كم تر می شودحاوق  

o و اتموووام از پوووي  سوووال یووو  را سووواختمانی واحووود آن كوووه سووواختمانی واحووود یووو  خریووودار 

 قيموووت در ايووواای  توووورم، خووواطر بوووه تحویووو ، از ب ووود و اسوووت كووورد  تحوی ،خریوووداري

سووود مووی بينوود چووون بووا ايوواای  تووورم قيمووت ایوون سوواختمان  .اسووت داد  روي سوواختمان

پوووول  كووواه   ریووودخدر توووورتی كوووه ایووون سووواختمان را نموووی خریووود قووودر   بيشوووتر شووود 

 پيدا می كرد

o  بووووه قيمووووت، تلييوووورا  از ب وووود را محصووووات  قيمووووت اسووووت مجبووووور كووووه داري ملووواز 

اگووور ماووودار تااضوووا تلييووور نکنووود، درتوووورتی كوووه بوووروز رسوووانی قيموووت او .كنووود روزرسوووانی

ر ايوواای  هاینووه هووای  باشوود سووود یووا زیووان تلييوور نمووی كنوود امووا اگوو درسووت بووه انووداز 

داز  ايوواای  هاینووه هووا بوواا نبوورد ضوورر تااضوواي محصوووات  كووم شووود ویووا قيمووت را بووه انوو

سووود مووی يوور  ثبووا  تااضووا مووی كنوودواگر قيمووت بووي  از ايوواای  هاینووه هووا بوواا رود بووا 

 كند .

 سوووبا ایوووران يوووديتول شوووركت. اسوووت بوووود  درتووود 23 م وووادل امسوووال توووورم كنيووود يووور  2

 تووأثير تحووت هووا شووركت سووایر همچووون نيووا  اسووت آن موودیرعام  محموودي آقوواي كووه شووركتیک

 درتووود 23 ميوواان بوووه شووركت ایووون توليوود عوامووو  هاینوو  و اسوووت قرارگريتووه توووورم نوورو ایوون

 هوور قيمووت بيشووتر، ضوورر از جلوووگيري بووراي گيوورد مووی تصووميم شووركت. اسووت یايتووه ايوواای 
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 تووورم وجووود بووا آیووا شووما نظوور بووه. دهوود ايوواای  را  زیسووتی سووم و زیسووتی كووودک محصووول  دو

بووواير  ثبوووا   یابووود؟ موووی كووواه  آنهوووا محصول،تااضووواي دو ایووون قيموووت ايووواای  و عموووومی

توووورمی و........، اگووور قووودر  خریووودكم شوووودو قيموووت محصوووول انتظوووارا   سوووایر عوامووو  نظيووور

 اياای  یابدکمادار  تااضا كاه  پيدا می كند

در يوور  ثابووت كنيوود؟ مووی يکوور چووه شووركت سووود دربووارۀ نکنوود، تلييووري هووي  تااضووا اگوور

مانوودن ک ماووودار  تااضوووا ،سوووود بوووه هاینوووه عوامووو  وقيموووت يوووروش بسوووتگی دارد.هاینوووه عوامووو  

 اياای  داشته اگر قيمت به همين انداز  اياای  یابد سود تلييري نمی كند

اای  یابوود سووود اگرقيمووت بيشووتر از هاینووه عواموو  ايوو یابوود؟ مووی ايوواای  گفووت توووان مووی آیووا

 اياای  می یابد.

 شووود؟ مووی بهتوور شووركت حووال واق ووا آیووا یابوود، ايوواای  شووركت سووود اگوور كووه كنيوود تحليوو 

در رونوود زیوورا  ،خيوور چوورا؟ یابوود مووی ايوواای  شووركت خریوود قوودر  آیووا يوور  ایوون بووا ی نوویک

 شووركت بایوود مووواد اوليووه توليوود را بووا قيمووت بيشووتر خریووداري كنوود ،بووا ايوواای  قيمووتتوليوود و 

  ی نی قدر  خرید شركت كاه  پيدا می كند.

 كنيد تحلي 

 اي رابطه چه پول خرید قدر  كاه  و تورم ميان آموختيد، تورم نرو محاسبه شيوۀ دربارۀ آنچه براساس

 قدر و  است رابطه م کوس ی نی وقتی تورم باشد ی نی سطح عمومی قيمت ها اياای  پيدا كرد است؟

 وبر عک خرید پول كاه  پيدا می كند 

 وجود تفاو  كنيم، می احساس ما آنچه و كنند می اعام رسمی هاي سازمان كه تورمی نرو بين م مواً چرا

 به عنوان تحاي  انجام دهيد  دارد؟

بووه عنوووان  دادیوود؟ مووی ارائووه تووورم، بووا مبووارز  بووراي راهکارهووایی چووه بودیوود، دولووت جوواي بووه اگوور

 تحاي  انجام دهيد
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 به نام خالق هستی

 

 

 مسئله طرح

 اوبرر  ف  و نرر  مشررت   برر  آنهرر   ق صرر د چرر   و دیگ نرر  کشررها    سرر   زیرر  کشررها   ب خرر  چرر   -1

 ق صرر د   او برر  وجررهد برر  آنهرر    رر   دولرر  و جهرر ن مخ لرر  کشررها    کرر   سرر  آن و قعی اوسرر  

 ب خرر .  سرر ن  نیرر  خررهد ملرر  منرر ف  نگرر  ن جهرر ن   او برر  دا حضررها  نگرر   د انرر    رر  برر  کرر     پیچیرر  

 جهرر ن ق اتمنرر  تنهرر  خهدشرر ن د انرر   دوسرر  و کننرر  پیشرر ف  دیگرر  کشررها    ح ضرر  نیسرر ن  کشررها  

 شرر  ف   ز ب یرر  یرر  آوانرر  فرر ود تسررلی  سرر  آنهرر  خه سرر   مق برر  دا یرر  ب یرر  نیرر  دیگرر  کشررها   . ب شررن 

 کنن . دف ع خهد دین  و مل  و س ق ل

 خه  ررر  فررر   نیررر  ا  شررر ن قررره   ررر   ا   بررر ود  بیگ نگررر ن بررر ا زیررر  نخه  ررر  کررر  کشرررها -2

  .گ ف 

  ی  ن  ق ص د ت ایخ  مسی 
 بررر   ی  ن سررر   د شررر   جهررر ن  ق صررر د دا    ویررر   ج یگررر   ب سررر  ن کشرررها  یررر  ن   زدوا نچررر   -3

 ا   چهررر ا دا گررر ف   قررر  ا و طبیعررر  منررر ب  ز ب خرررهاد ا     جغ  فیررر ی  پهنررر وا  و وسرررع  دلیررر 

 . س  د ش   جه ن  ق ص د دا    وی   ج یگ   ب س  ن  زدوا ن  لملل   بی 

 وجهدکنرررر   مرررر  حت یرررر  دوا ن ب سرررر  ن دا  یرررر  ن  ق صرررر دب اگرررر   و   میرررر  چرررر  چیرررر    ز -4

  یررر  ن م ز ررر   پهنررر وا    ررر  جنررر   ررر و لشت کشررر   بررر ا   ررر   سلسرررل  و  ررر  حتهمررر 

  یررر  ن ب اگررر   ق صررر د و   میررر   ز  او   مپ  ترررها  و چررری  بررر  تجررر ا  و  ب یشررر  جررر د   ب سررر  ن

 .کن  م  حت ی  دوا ن آن دا

 تررره ن مررر  پیشررر ف  ا   ز  ررر ی  چررر  جلررره   سررر م   تمررر ن شرررتهف ی  دوا ن قررر ن  فررر  طررر  -5

  سررر م   تمررر ن شرررتهف ی  دوا ن قررر ن  فررر  طررر ک د  مشررر      سررر   جهررر ن و  ق صررر د ی  ن دا

 تجهیررر   آبررر د ن  و عمررر  ن  علمررر  م  کررر  مررر ل  ترررنمی    ق صررر د   ن یشررر  پیشررر ف   ز  ررر ی  جلررره 

 ک د. مش      س   جه ن و  ق ص د ی  ن دا ته ن م  ا  مهقهف   و    زی س خ 

 مقاوم سازی اقتصاد: دهم درس درسنامه

 تانخوزس استان ایذه، شهرستان ، قریشوندی مهین: وتنظیم تهیه
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مهفررره چررر  منررر طق   ز جهررر ن قررر  ا   ق صررر د    مقررر ا   و قه عررر  پ یررر   سررر    ق صررر د   حتررر   -6

 مهفررره  ق صررر د    مقررر ا   و قه عررر  پ یررر   سررر    ق صررر د   حتررر   گ فررر   یررره نمهنررر  بنهیسررری .

. گ فررر  قررر  ا  اوپررر  جنررره  ح ررر  و آف یقررر  شرررم ل غ بررر   جنررره  و غ بررر  می ن  آسررری   آسررری  

 نیررر  م لتیررر  حررره ح ررر  زنررر ن و برررهد حررر ک   اوپ  ب ب یررر  دا کررر  مرررهقعی   دا مثررر ل  عنررره ن بررر 

 و م لتیررر   ز حجررر  عییمررر   ی  نررر   مسرررلم ن زنررر ن  ز م نررر   بررر ق   ررر   ن مررر  وقررر   ن  شررر ن 

 .د   م  نش ن تهلی  دا ا  آنه  مش اک  و گذ ا  س م ی 

 د ی .ا  تهضیح  ق ص د  ی  ن دا دوا ن صفهی  وضعی  -7

 عمررر  ن و زی بن  ررر  ز   تررره ن مررر  صرررفهی  حتهمررر   و سررر  تررر  ا   یررر  ن  ق صررر د آبررر د ن  و اونررره

  ررر  خی یررر  فع لی هررر   و م نررر   بررر ق  مسررر ج  نسررر      علمررر   کررر او  مررر  ا  ب ز ا ررر   بنررر ا   

 و یتپ اچررر   ق صررر د  یتپررر اچگ  سی سررر  بررر  عررر و   صرررفهی  حتهمررر   ول نیمررر  دا. کررر دداک 

 مررر  نگ   کشرررها ف  نگررر  و  ج مررر ع  دینررر    ررر   الیررر  بررر  سررر ی  کررر  گ فررر  شرررت  مسررر قل 

 .نه د ضع  ب  او ت ایج ب   ی  ن  ق ص د  صفهی  حتهم  پ ی ن  دوا  دا  م  ؛د ش 

 ح کمررر ن نه د ضرررع  بررر  او تررر ایج بررر   یررر  ن  ق صررر د صرررفهی   حتهمررر  پ یررر ن  دادوا چررر   -8 

  مررری  بررر  و ن  شررر ن  داسررر   تصرررها خرررهد تررر ایخ  خطیررر  وظررر ی  و مهقعیررر  جهررر ن  ز وقررر 

 ج یررر ن زمررر ن  آن خررر    وضررر ع  ز بررر د ا  وبهررر   داسررر  اوش  ن خررر   بررر  ن ه نسررر ن  دلیررر 

 .کنن  آغ ز ا  نهس ز  و پیش ف 

 م مرررر ن برررر  ضررررع   ق صرررر د   یرررر  ن دا دوا  پ یرررر ن  حتهمرررر  صررررفهی    وضررررعی   ق صرررر د   -9

 دا بررر ا   ررر   قررر ا  گیررر   شرررت  و  اوپررر  دا سررر ی  تحرررهل و تغییررر  بررر  اوپررر  چگهنررر  برررهد   

 و نیررر م  شررر ی  اق بررر  بررر  خرررهد ن وگررر ن تجهیررر  بررر   ررر    اوپررر ی  دولررر . برررهد مصررر د  قررر ا  آن

  سرررر عم ا  مچنرررری  و اق برررر   ی پ د خ نرررر  دیگرررر  کشررررها     سرررر عم ا و یترررر یگ  برررر  تجرررر ا 

 ب چنررر  سررره یررره  ز آنهررر . شررر  کشرررها    یررر  تهسرررع  ج یررر ن تسررر ی  مهجررر  دیگررر   کشرررها   

 دیگررر  سررره   ز و پ د خ نررر   نررر وز  ثررر و  بررر  جهررر ن  ررر   ملررر  سررر ی   ررر   د ا یررر  بررر   نررر  خ  

 .ک دن   ق    خهد تهلی    و صن ی  س ی  نهس ز  یت یگ ب  ب  اق ب  دا

 دسرررر   ز  ررر   ک سررر   جبررر  ن بررر    ا  خرررهد ط یررر  ف صررر   یررر  ن ق جررر ا  دوا ن داچررر  -01

 ز   خ  نررر  بررر   فررر ودن خرررهد  حتهمررر   ررر   پ یررر  تحتررری  صررر   ح کمررر ن تررر شچرررهن   د د

  ررر     ینررر  خهد ترررنمی  خ دمررر ن و و بسررر گ ن بررر   م یررر ز    عطررر   مررر د   دسررر  نج غررر ا  ط یررره

 ش  م  تجم   و خ اج  سف     داب ا  گ   
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 -0کررر د  و اد  یررر  ن  ق صررر د بررر  ف سررر ی   ررر   تررره ن چررر   قررر  م ت  دا دوا ن ق ج اآسررری  -00

 دا شتسرررر   رررر     ینرررر  -2منرررر ب   یرررر  ن  و سرررر زمی  ز مهمرررر     رررر   بخرررر  د دن  زدسرررر 

 سررر م ی  بررر  ترررهجه  بررر  -4 آنهررر   گررر     ررر   ج یمررر  مبررر ل  و ننگررری   ررر   عه ن مررر  -3 جنررر  

 و ایرررر   ب ن مرررر  نبررررهدن  -6 نقب ضرررر   و اکررررهد   رررر   سی سرررر  -5  ج مرررر ع   و  رررر    نسرررر ن 

 -8  سرررر عم ا   کشررررها    و  رررر  برررر  شرررر ک   م ی ز رررر   عطرررر   -7  ق صرررر د   گررررذ ا  قرررر نهن

  ررر   تررره ن آسررری  خررر اج   ک ال ررر   واود سررری  -9  نگلیسررر  و اوسررر   ررر   ب نررره تنسررری 

 .ک د و اد  ی  ن  ق ص د ب  ف س ی 

 دا دوا ن ق ج اا  بنهیسی . ق ص د   چن  نمهن   ز  ق  م   مثب  -02

  می کبیرر   تهسرر  و  د ا  مرر ل  نیرر  ب قرر  ا  و د ا لفنررهن تنسرری  مثرر  ملرر   و مررذ ب  محرر ود  قرر  م  

 قرر  اد د ولغرره تنبرر که تحرر ی   صررفه ن  علمرر   تهسرر  خرر اج  ک ال رر   تحرر ی  و  سرر می  شرر ک  تنسرری 

 مل  تهلی  ز حم ی    دا   ی  بی نی  و اژ 

 .ی ف   د م  پهله  سلسل  تشتی  و اض خ ن حتهم  ب   ی  ن  ق ص د  فهل اون  -03

  ی  ن دا دوا ن سلسل    پهله  ا  بنهیسی  . ق ص د  عم   وی گ   -04

  ج مرررر ع   ف  نگرررر    ررررهی     بعرررر د  ز  یرررر  ن  ق صرررر د ج  شرررر ن دوا    یرررر  عمرررر   وی گرررر 

 .بهد خهد دین  و ت ایخ 

 چگهن  بهد دا دوا ن پهله   ق ص د  ی  ن  -05

 و م ز رر   ز بیرر ون برر  خررهد  ملرر  و د خلرر  ز   داون و بررهم   رر   ب پ یرر  تتیرر  جرر   برر   یرر  ن  ق صرر د

 .ش  م ت  ب ا      ق ا 

چرر   قرر  م ت  دا دوا ن پهلرره  صررها  گ فرر  کرر  ن ه نسرر   ق صرر د  یرر  ن ا   ز ضررع  سرر خ  ا  و  -06

 مه صرر ت   رر   زی سرر خ   رر  و تعرر ون  و تجرر ا  قرر نهن ق نهن )مثرر      یج دزمینرر   ررهی   ب   نرر  

 ز ا    یرر  ن  ق صرر د ن ه نسرر   رر  به  شرر  نسررب  بهبررهد و  رر  ود نشررگ   مرر  ا  گسرر  ش آ رر    ا   )م ننرر 

 .ب   ن   هی   و س خ  ا  ضع 

 عه م  تش ی  ضع   ق ص د  ی  ن دا دوا  پهله  ا  بنهیسی .-07

 و نف رر  منرر ب  و گررذ ا  عمررهم   و خصهصرر   رر   م لتیرر  و مهقهفرر   برر  حتهمرر  پهلرره  تعرر  

 و کشر واز  بر  ا  صر م  آخر ی  کر   سرفی   نقر   بر  مهسره   ر ی   جر    ب ن مر  و بیگ نگر ن بر  مع ن 

 برر  زمرر ن  یرر  دا  یرر  ن تهسررع  و نهسرر ز  . فرر ود  ق صرر د ی  ن  رر   بیمرر ا  برر   زد اوسرر  ی   ق صرر د

 بر ز ا بر   یر  ن تبر ی  بر    ر نف ر  وداآمر     شر  مر  نجر    مهن ر ژ صرن ی  بر  و سطح  و ظ     صهات 

  . ف ود  ی  ن  ق ص د ب مشت    م دم   ق ص د  ز غفل  و صنع   کشها    ک ال    مص ف 

  جرر    چرر   قرر  م  دا دوا ن پهلرره  آخرر ی  صرر م  ا  برر  کشرر واز  و ق صرر د اوسرر  ی  و ادکرر د  -08

 .زد اوس  ی   ق ص د و کش واز  ب  ا  ص م  آخ ی  ک  سفی    نق   ب  مهسه    ی  ب ن م 

https://drdars.ir/


4 
 

 تهضیح د ی . دامهاد حضها دول  پهله  دا  ق ص د -09

 و سررر زم نته نسررر   و د شررر  کشرررها  ق صررر د ع صررر  دا گسررر  د  حضرررها  دولررر  دوا ن   یررر  دا

 م لیرر   دا نررهین  نیرر   حرر ل  داعرری  بگیرر د؛ خررهد برر  ج یرر ت   شررت  و کنرر  نهسرر ز  ا  خررهد تشررتی  

. ی فر  بهبرهد  نسر ن  و  ج مر ع   ق صر د    ر   شر خ  ب خر  و آمر  پ یر  کشرها بنر   بهدجر  س  ن  و

 زمرر ن   یرر  دا. ی فرر   فرر  ی  دولرر   ق صرر د  قرر ا  نف رر   داآمرر      فرر  ی  دان یجرر  دیگرر  سرره   ز

  یرر  برر  و پ د خرر  کشررها دا م عرر د عم  نرر   رر   طرر    جرر    برر  تهسررع  نم یشرر   یجرر د  رر   برر  دولرر 

 شررت  مؤسسرر   و  رر  ک اخ نرر . شرر  وسرر ز سرر خ  کشررها  صرر   نف رر  داآمرر      ز بخشرر  ت تیرر  

  ق صرر د  س سرر  سرر خ  ا   . شرر   ق صرر د مطرر   ع صرر  دا برر ا  ک اف مرر   عنرره ن برر  دولرر  و گ فرر 

 .گ ف  ق  ا بیگ نگ ن ای   ب ن م  و سلط  زی  نی  کشها

 ش    ق ص دمط   ع ص  دا ب ا  ک اف م   عنه ن ب  دا دوا ن پهله  چگهن  دول -21

  رر   برر  دولرر  زمرر ن   یرر  دا. ی فرر   فرر  ی  دولرر   ق صرر د  قرر ا  نف رر   داآمرر      فرر  ی  دان یجرر 

  ز بخشرر  ت تیرر    یرر  برر  و پ د خرر  کشررها دا م عرر د عم  نرر   رر   طرر    جرر    برر  تهسع نم یشرر   یجرر د

 برر  دولرر  و گ فرر  شررت  مؤسسرر   و  رر  ک اخ نرر . شرر  وسرر ز سرر خ  کشها صرر   نف رر  داآمرر    

 ش   ق ص دمط   ع ص  دا ب ا  ک اف م   عنه ن

 مط لع  شهدقحط    و ب  نی )غ ا  بیش  
 ب  چ  چی   پ  ب دن    ی  ن م د   س م    نق   پی وز  ب -20

 شرریه  دا تغییرر  و تحررهل  یجرر د برر    خررهد  رر   ته نمنرر   برر  مرر  مرر د   سرر م    نقرر   پیرر وز  برر 

 زواگرررهی  ب  بررر  دا ا  خرررهد اوز آن تررر  کررر  م دمررر . ب دنررر  پررر  جمعررر  وزنررر گ  سی سررر  حتم  نررر 

 دی نرر   مرر  نرر ته ن شرر ن   ج مرر ع  و  ق صرر د   رر   تعیرری  سی سرر  و ح کمرر ن تعیرری  دا غ برر  کشررها   

 .ش ن  آز د  کشهاش ن و  س ق ل خه س  ا و  یس  دن  خهدش ن پ   او 

 ف  نسه  شهی  م فت  فهکه میش  زکیس  « او  ب  جه ن یه او     ی  ن» ث  -22

 دامهاد  نق    س م  «  ی  ن  او  یه جه ن ب  او »داک   نی میش  فهکه 
     ا د   نق برر  اویرر  د  یرر  کرر   سرر  و قعیرر   یرر   نق برر   اویرر  د  یرر  نمرر   س شرر  چی  رر    ز یترر 

 جمعرر   ا د .  نرر  د شرر    قبرر ل  و ف صرر  چنرری  ترر ای  دا م دمرر  کم رر  و کنرر  مرر  نم یرر ن ا  جمعرر  مطلقرر 

 ا  غیرر   و نه د رر  آن  کمرره برر  کننرر  ترر ش مرر  فیلسررهف ن یرر  د نرر ن حقرره  کرر   سرر  سی سرر      سررطها 

 یره جمعر   ا د  بر   یر  ن و س ت سر  تهر  ن دا مر   مر  نر   یر  مه فقیر  مر  بر  د ن  نم . کنن  تهجی  ی  تحلی 

  یرر  ن دا  سرر  کلرر       ا د   مرره ا  مرر   رر   نی یرر  دا کرر  جمعرر   ا د   یرر . کرر دی  ب خررهاد ملرر 

.  سرر  کرر د  ظهررها ترر ای  دا گهنرر  برر ی  و کرر د  تعیرری  خررهد برر    ا  معرری  و اوشرر  کرر م ً  رر ف 

 منر ب  چپر ول  ز بیر  ا  بیگ نگر ن   ز  ط عر   ز زدن سر ب ز.  سر  برهد  قره  نه یر  بر  ملر  عر   دا ی  ن
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  مرر  و  مرر   رر   آم یترر ی  آشررت ا جرر   مرر  دخ لرر  و خرر ا  برر  و بسرر گ  سی سرر  عرر   پررذی ش  ملرر 

 .آی  شم ا ب  غ   نش ن   دس  یه ش    بهدن ت    کنن    تعیی  عه م 
 نی  فهکه چ  عه مل  ب عث ش ت  ش   ب  عنه ن یه دس  نش ن     غ   ب  شم اآی    ز-23

 برر  و بسرر گ  سی سرر  پررذی ش عرر   ملرر   منرر ب  چپرر ول  ز بیرر  ا  بیگ نگرر ن   ز  ط عرر   ز زدن سرر ب ز

 یرره شرر    بهدنرر ت    کننرر    تعیرری  عه مرر   مرر  و  مرر   رر   آم یترر ی  آشررت ا جرر   مرر  دخ لرر  و خرر ا 

 .آی  شم ا ب  غ   نش ن   دس 

چرر  دا بررهد ملرر  خه سرر   و  یرر  ن ا برر  مررهادنی  آنچرر   سرر م   جمهررها  نیرر   گیرر   شررت   ز بعرر  -24

 مطلرره   ق صرر د کلرر  خطرره   ز تصررهی   و ی فرر  تجلرر  کشررها  س سرر  داقرر نهنچیرر   تجلرر  ی ف  

  ق صرر د  مچررهن  رر ی  آمررهز  برر   س سرر   قرر نهن  ق صرر د  دابخرر . شرر  دا  آن دا نیرر   ی  نرر    سرر م 

 تنکیرر   ق صرر د  عرر  ل  و شرره ون  ن  ق صرر د   ق صرر د  حقه   سرر ق ل و بیگ نگرر ن سررلط  نفرر  م دمرر  

 . س  ش  

   ی  ت کی  ش    س   چ  آمهز  ب   س س   ق نهن  ق ص د  دابخ  -25

  ق صرر د  حقه   ق صرر د   سرر ق ل و بیگ نگرر ن سررلط  نفرر   م دمرر   ق صرر د  مچررهن  رر ی  آمررهز  برر 

 . س  ش   تنکی   ق ص د  ع  ل  و شه ون  ن

 ک    ز خ ا  ف د  فع لی 
 د ی   ا ئ  ک   ب  ا  آن  ق ص د      بخ  و کنی  مش     ا «سینم  آک ها پ زی ن » مس ن 

  ق ص د   س ق ل و مق وم    ق ص د
 بررهدن ق اتمنرر  برر  د نرر   مرر  نشرر ن و کنشرر  چرر  نشرر    بینرر  پرری  سررخ  شرر  ی  دا کشررها    ینترر  -26

 دا تهلیرر    رر   شرر ک  آیرر   سرر   پ قرر ا  کشررها یرره  ق صرر د  سرر خ  ا    آیرر . بسرر گ  د اد آنهرر 

 پ سرر  مسرر ق   یرر   سرر  و بسرر   کشررها  ق صرر د آیرر  کننرر   برر آواد  ا  نی زکشررها ته ننرر  مرر  سررخ  شرر  ی 

 تهرر ج  و تحرر ی  سررخ  شرر  ی  برر  کشررها   شرر ن او دااوبرر  مشرر ب    رر   پ سرر  و  رر  پ سرر   یرر  برر 

 . س  کنن   تعیی 

 ته یرر  ا  مرر  ملرر   ق صرر د کنررهن   دوا ن دا کرر   رر ی  آسرری  و  ق صرر د  مشررت    ز عبررها برر    -27

 تت نرر  و فشرر ا   ب  برر  دا آن برر  بخشرر  مصررهنی  و سرر ز   ق صرر د مق و کنرر   چرر  چیرر   ض وایسرر   مرر 

  س . ض وا  خ اج      

 ب  مق و  س ز   ق ص د  ت کی  م  کنن    صط ح ت چ   ب   ق ص دد ن ن -28

 تررررر   آوا » « سررررر حت    ق صررررر د » «ثبررررر    ق صررررر د  »  صرررررط ح ت  م ننررررر  بررررر   ق صررررر دد ن ن

 ب  مق و  س ز   ق ص د ت کی  م  کنن .« پ ی  ا »و« ق ص د
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   چیس   ق ص د  س ز  مق و   ز منیها -29

 تهلیرر   و مؤسسرر    رر   شرر ک  مهلرر   نی و رر   مجمررهع کرر   سرر  آن معنرر   برر   ق صرر د  سرر ز  مقرر و 

 تمرر م   بحرر  ن آمرر ن وجررهد برر  صررها  دا ب ه ننرر  ترر  ب یسرر ن  خررهد پرر   او  کشررها  یرره خرر م ت 

 .نب شن  بیگ نگ ن ب  و بس   و کنن  تنمی  و تهلی  خهدش ن ا  ش ن وحی ت   س س  نی ز   

   چیس  محصهل مق و   ق ص د -31

 کهشرر  سررخ  م دمرر ن ف  گیرر  و ج نبرر   مرر  مج  رر   ترر ش و خهدبرر وا   محصررهل مقرر و    ق صرر د

 .ب شن  و بس   آن ن و ب  کنن  زن گ  بیگ نگ ن س ی  زی  نیس ن  ح ض  ک   س 

 002ک      دا گ و   فع لی 

 004 ک     دا ف د  فع لی 

    س   ق ص د  نهع چ  مق وم    ق ص د -30

  رر   تت نرر  و ته یرر    ب  برر  دا کرر  بنیرر ن د نرر  و م دمرر  پیشرر ف     سرر   ق صرر د  مقرر وم     ق صرر د

  ز  سرر ف د  و د خلرر   رر   ظ فیرر  و  رر  ق بلیرر  برر   تترر   برر  و  سرر  ن پررذی  آسرری   وخرر اج  د خلرر 

 بر  دشرمن ن  ته یر    و  ر  تحر ی  بر  و کنر  مر  افر  ا   ق صر د  مشرت   نی ز ر و  بی ونر   ر   ف ص 

 .آی  نم  دا ز نه
 .شن خ   ق ص د   س ق ل ن   ب  ته ن م  ا  بیگ ن   ق ص د    ب   ق ص دمل  نبهدن و بس   -32

  س ق ل  ق ص د  ب  چ  معن س   -33

 برر  پیشرر ف   برر    کشررها   رر  و نیسرر  دیگرر  کشررها    برر   اتبرر   معنرر   قطرر  برر   ق صرر د   سرر ق ل

 ترر بی  او   ز و مق  ا نرر  تع مرر    یرر  کرر   سرر  آن مهرر  .د اد نیرر ز دیگرر  کشررها    برر  منطقرر  تع مرر 

 .ب ش 

 004ک      ز خ ا  ف د  فع لی 

 004تم ی    و تفت  ب   

 کنی  تحلی 
 ص د  ق  وک ا    کس  اونه ب    س ز  زمین  و  ق ص د      تح ی  ب  مق بل      ا   ت ی  مه  شم  نی   ز

 چیس   کشها

 

 مهفه ب شی 



 رضذ چیست-1

 اگز در جاهؼِ ایی هیشاى تَلیذ در دٍرُ ایی هؼیي ًسثت تِ سال لثل افشایص یاتذ در آى جاهؼِ رضذ غَرت گزفتِ است

 رضذ تِ چِ هؼٌاست-2

 رضذ توؼٌای افشایص تَلیذ است

 گشیٌِ درست را اًتخاب وٌیذ-3

 رضذ هفَْهی ویفی است-الف

 رضذ هفَْهی ووی است-ب

 ِ راّْایی تزای رضذ التػادی استفادُ هیىٌٌذوطَرّا هؼوَال اس چ-4

 وطَرّا هؼوَال تا سزهایِ گذاری تیطتز یا تىارگیزی رسضْای تْتز ٍ فٌاٍری هٌاسة تز ظزفیت تَلیذی خَیص را افشایص هی دٌّذ

 آیا داضتي درآهذ تیطتز هی تَاًذ ًطاًِ رضذ التػادی تاضذ-5

 هیگزدد وِ تزخی وطَرّا رضذ التػادی را هؼادل درآهذ در ًظز هیگیزًذرضذ تیطتز در یه وطَر تاػث افشایص درآهذ –تلِ 

 هٌاتغ رضذ التػادی وذاهٌذ ًام تزدُ ٍ تَضیح دّیذ-6

ٍ  اگز جوؼیت در طَل سهاى رضذ وٌذتِ طَر ولی ػزضِ ًیزٍی وار ًیش افشایص هیاتذ سزهایِ ّای فیشیىی یه وطَر هیتَاًذ تا ایجاد وارخاًِ ّا

تا هٌاتغ تیطتز یه وطَر هیتَاًذ واال ٍ خذهات -سزهایِ ی اًساًی تا آهَسش افشایص هی یاتذ-ٍ هاضیي آالت افشایص یاتذساختواى ادارات 

 تیطتزی تَلیذ وٌذ

 هزس اهىاًات تَلیذ چیست-7

یذ وٌذ ٍ آًچِ وِ ًوی هزسی ست تیي آًچِ وِ یه وسة ٍ وار ) هاًٌذ یه ضزوت تَلیذی ( تا استفادُ اس هٌاتغ هَجَد در دستزس هی تَاًذ تَل

 تَاًذ

 تا تَجِ تِ هزس اهىاًات تَلیذ هزدم یه وطَر در چِ غَرت هیتَاًٌذ رفاُ تیطتزی داضتِ تاضٌذ -8

اگز هزدم یه وطَر تا غزفِ جَیی تتَاًٌذ سزهایِ گذاری تیطتزی اًجام دٌّذ تا گذضت سهاى ظشفیت تَلیذی آًْا تَسؼِ هی یاتذ ٍ هزس 

تاال هٌتمل هیگزدد در ًتیجِ رضذ التػادی تِ وطَر ایي اهىاى را هی دّذ وِ غذا ٍ واال ٍ خذهات ٍ در هجوَع رفاُ  اهىاًات تَلیذ تِ سوت

 تیطتزی تزای هزدم اًجام دّذ

 

 گشیٌِ غحیح را اًتخاب وٌیذ-9

 رضذ التػادی یه گشیٌِ ................است

 هطتزن-د               جوؼی -ػوَهی               ج-فزدی                ب-الف

  : فصل

 -: بخش

 هنیازد  :درس

 نصراهلل هوسیونذ :نام طراح

 به نام خذا

 هعاونت آهوزش هتوسطه وزارت آهوزش و پرورش

 دفتر آهوزش هتوسطه نظری

 اقتصاد دبیرخانه راهبردی کشوری

 شهرستان بروجرد لرستان  تولیذ شذه در استان

 نوشتاری هحتوای

 اقتصاد : کتاب

 : سال تحصیلی

0011-0911 
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 ّز وطَری وِ تخَاّذ اس هَاّة رضذ التػادی در سهاى آیٌذُ تزخَردار ضَد چِ وارّایی را تایذ در سهاى حال اًجام دّذ-11

تْتز  تایذ هٌاتؼی را وِ هی تَاًست تزای ساختي واالّای هػزفی در سهاى حال استفادُ ضَد تزای ایجاد اًَاع سزهایِ ّا ٍ تَسؼِ ٍ ضیَُ ّای

 تَلیذ در آیٌذُ غزف وٌذ

 تفاٍت تیي وارایی ٍ رضذ التػادی را تٌَیسیذ-11

وارایی تا تَجِ تِ هیشاى هٌاتغ استفادُ ضذُ تزای اًجام یه فؼالیت هطخع سٌجیذُ هیطَد ٍ افشایص وارایی وِ گاّی در ادتیات هٌْذسی تِ 

 جام یه فؼالیت هطخع استآى راًذهاى ّن گفتِ هی ضَد تِ هؼٌای واّص اتالف هٌاتغ در اً

تذ رضذ التػادی داللت تز افشایص تَلیذ یا درآهذ سزاًِ هلی دارد وِ اگزتَلیذ واالّا یا خذهات تِ ّز ٍسیلِ ی هوىي در یه وطَر افشایص یا

 هیتَاى گفت در آى وطَر رضذ التػادی غَرت گزفتِ است

 هٌظَر اس تَلیذ ًاخالع داخلی یه وطَر چیست-12

 ِ واالّا ٍ خذهاتی وِ در طَل یه سال در داخل هزسّای یه وگطَر هؼیي غَرت گیزد تَلیذ ًاخالع گفتِ هی ضَدارسش پَلی ّو

 اضارُ تِ چِ چیشی دارد          تَلیذ ًاخالع داخلی   DGPاغطالح -13

 درآهذ داخلی چیست-14

 خاظ غَرت گیزد درآهذ داخلی گفتِ هیطَدارسش پَلی توام واالّا ٍ خذهاتی وِ در طَل یىسال در درٍى هزسّایة یه وطَر 

 درآهذ سزاًِ چگًَِ تِ دست هی آیذ-15

 تا تمسین درآهذ داخلی یه وطَر تز جوؼیت آى درآهذ سزاًِ تِ دست هی آیذ

 ارسش پَلی چیست-16

ذ ضذُ است استفادُ هیطَد تزای هحاسثِ ی تَلیذات یه وطَر اس یه ٍاحذ هطتزن اًذاسُ گیزی وِ هؼوَال ارسش ریالی واالّا ٍ خذهات تَلی

 وِ تِ آى ارسش پَلی گفتِ هی ضَد وِ همذار ارسش ریالی در تاسار ّز وطَر تؼییي هی گزدد

 واال چیست-17

 تِ توام تَلیذاتی وِ دارای ٍسى ٍ جزم ٍ جٌس تاضذ واال گفتِ هی ضَد

 خذهات چیست -18

 

 تْذاضت ٍ آهَسش ٍ اهٌیت تَسط افزاد ارایِ هی ضَد خذهات هی گَیٌذآى دستِ اس فؼالیتْایی وِ در راستای تَلیذ یه وطَر در لالة 

 هطخع وٌیذ وذاهیه اس هَارد سیز واال ٍ وذاهیه خذهات هحسَب هی ضَد-19

 فؼالیت پلیس-تَلیذ چیپس               د-تذریس یه هؼلن                ج-تَلیذ سفال                 ب-الف

 تَلیذ ًْایی چیست-21

 تَلیذ واال هزاحلی تایذ طی ضَد تا تِ  واالی اغلی ٍ ًْایی تثذیل ضَد آخزیي حلمِ اس تَلیذ واال را تَلیذ ًْایی گفتِ هی ضَدتزای 

 هثال تزای ایٌىِ پٌثِ یا پطن تِ لثاس تثذیل ضَد تایستی اتتذا تِ ًخ ٍ سپس تِ پارچِ ٍ در ًْایت تثذیل تِ لثاس گزدد

 َلیذ ًاخالع داخلی چیستهٌظَر اس داخل هزسّا در ت -21

 یؼٌی توام تَلیذاتی وِ در داخل هزسّای جغزافیایی یه وطَر غَرت هی گیزًذ



 هٌظَر اس ٍاحذ سهاًی یىسالِ در تَلیذ ًاخالع داخلی چیست-22

ات تالی هاًذُ اس سالْای یؼٌی تٌْا تَلیذاتی وِ در تاسُ ی سهاًی یه سال تمَیوی اس فزٍردیي تا اسفٌذ تَلیذ ٍ تفزٍش هیزسٌذ تٌاتزایي تَلیذ

 لثل هَرد هحاسثِ لزار ًویگزًذ

 چِ هَاردی در تَلیذ ًاخالع داخلی هَرد هحاسثِ لزار ًویگزًذ -23

 وار تذٍى دستوشد یؼٌی فؼالیتی وِ غزف اهَر خاًِ یا خیزیِ گزدد -الف

 خزیذ ٍ فزٍش واالّای دستِ دٍم-ب

 واالّای لاچاق-ج

 ّوِ هَارد-د

 سیز جش تَلیذ ًاخالع داخلی هحاسثِ هی گزدد وذاهیه اس هَارد-24

 پختي غذا تَسط هادر     -تَلیذ هطزٍتات الىلی                            ب -الف

 تَلیذات وارخاًِ ی پطن سًی-خزیذ ٍ فزٍش واالّای دستِ دٍم                         د-ج

 تز ................................ است هْوتزیي دلیل اًذاسُ گیزی تَلیذ ًاخالع داخلی ًظارت -25

 تغییزات تَلیذ    

 تَلیذ ًاخالع داخلی تا ٍاحذ.............ّز وطَر اًذاسُ گیزی هیگزدد-26

 پَلی       

 ٍضؼیت تَسیغ درآهذ در ّز وطَری اس چِ راّْایی تذست هی آیذ-27

 

تذست هی آیذوِ تزای همایسِ ٍضؼیت تَسیغ درآهذ تِ وار هی رٍد . ّز  تا همایسِ ًسثت دّه دّن تِ دّه اٍل در وطَرّای هختلف ضاخػی

 چِ ایي ًسثت تیطتز تاضذ تَسیغ درآهذ ًاهٌاسة تز است

 گاّی درآهذّای هزدم تزای تِ دست آٍردى اختالف درآهذ تا اختالف ّشیٌِ ایی هحاسثِ هی وٌٌذ در ایي حالت ّشیٌِ خاًَار ًوایٌذُ ی درآهذ

 آى است

 ضاهل چِ هَلفِ ّایی هی ضَد ًام تثزیذ   HDIَسؼِ اًساًی ضاخع ت-28

 هَلفِ ّایی ًظیز هیشاى اهیذ تِ سًذگی در تذٍ تَلذ /هیاًگیي سالْای تحػیل /سزاًِ درآهذ ًاخالع هلی ٍ ضاخع ّای ًاتزاتزی تطىیل دٌّذُ

 ی ضاخع تَسؼِ ی اًساًی است

 هیذٍار است وِ سًذُ تواًذ ٍ سًذگی وٌذاهیذ تِ سًذگی ػثارتست اس تؼذاد سالْایی وِ یه فزد ا

 در گشارش تَسؼِ ی اًساًی ایزاى در چِ رتثِ ای لزار دارد-29

 وِ جشٍ وطَرّای تا تَسؼِ یافتگی اًساًی تاال هحسَب هی ضَد 65رتثِ 

 گیزداسالهی چِ ضاخع ّای دیگزی تزای هؼیار تَسؼِ اًساًی تایذ هذ ًظز لزار -تز اساس الگَی تَسؼِ ی ایزاًی-31

هثارسُ تا فساد / تْثَد فضای وسة ٍوار/رضذ ػلن ٍ فٌاٍری /هَضَػات هحیط سیستی ٍ پیطزفت ّای هؼٌَی ٍ فزٌّگی اس دیگز ضاخع ّای 

 تَسؼِ ی اًساًی در هذل فَق هی تاضذ
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 یىی اس ضاخع ّای سٌجص ٍضؼیت تَسیغ درآهذ ضاخع.................................... هی تاضذ -31

 دّه ّا         

 اس ضاخع دّه ّا تِ چِ هٌظَری استفادُ هی ضَد -32

 در تزخی اس گشارضْای التػادی اس ایي ضاخع تزای ًطاى دادى پیطزفت ّایی وِ در سهیٌِ ػذالت التػادی غَرت گزفتِ استفادُ هی ضَد

 ضاخع دّه چگًَِ هحاسثِ هی گزدد-33

زٍُ جوؼیتی هساٍی تمسین هی وٌٌذ در ایي طثمِ تٌذی هیشاى درآهذ اس ووتزیي تِ سوت گ 11تزای هحاسثِ ایي ضاخع هزدم وطَر را تِ 

 تیطتزیي هذ ًظز لزار هی گیزد

 در ضاخع دّه ووتزیي ٍ تیطتزیي سْن تِ وذام گزٍّْای دُ گاًِ تؼلك هی گیزد-34

ز یا دّه دّن تیطتزیي درغذ درآهذ هلی را تِ درغذ اٍلیِ ی جوؼیت را ضاهل هی ضَد ووتزیي درغذ درآهذ هلی ٍ دّه آخ 11دّه اٍل وِ 

 خَد اختػاظ هی دّذ

هیلیارد تَهاى است اگز فزؼ وٌین وِ تَسیغ درآهذ در ایي وطَر هطاتك تا جذٍل  51در وطَری تا دُ هیلیَى جوؼیت درآهذ هلی هؼادل -35

 وتاب است . سْن ّز دّه اس درآهذ هلی را تؼییي وٌیذ 127غفحِ ی 

 هیلیارد تَهاى ضزب وٌین تا سْن ّز دّه هطخع ضَد 51ّز دّه وافیست درغذ درآهذ ّز دّه اس درآهذ هلی را در  تزای تؼییي سْن

                                                                                                     

 ٌْایی هی  تَاًذ ًطاى دٌّذُ ی هیشاى پیطزفت یه وطَر تاضذ تَضیح دّیذآیا رضذ ووی التػاد ٍ افشایص تَلیذ ًاخالع تِ ت -37     

پیطزفت یه وطَر تٌْا هثتٌی تز رضذ ووی آى یؼٌی افشایص تَلیذ ًاخالع داخلی ًیست تلىِ اتؼاد دیگزسی ًیش دارد . تسیاری اس      -خیز

ًاتزاتزی درآهذی ّستٌذ تذیي هؼٌی وِ تخص تشرگی اس ثزٍت تَلیذ وطَرّایی وِ دارای رضذ درآهذ تاالیی ّستٌذ ًظیز چیي ٍ آهزیىا گزفتار 

 ضذُ تٌْا تِ گزٍّْای هحذٍدی اس جاهؼِ تؼلك دارد ٍ اوثزیت جاهؼِ اس درآهذ ووتزی تزخَردار هی تاضٌذ

 

 اسالهی چگًَِ الگَیی است تَضیح دّیذ–الگَی پیطزفت ایزاًی  -38

وطَر ساسگار تاضذ ٍ تتَاًذ راُ رٍضٌی پیص پای هزدم ها لزار دّذ . ایي هذل ٍ الگَ آغاس حزوت الگَیی وِ تا ضزایط فزٌّگی/اللیوی ٍ تاریخی 

 هستوز ٍ تلٌذهذتی است وِ تزای دستیاتی تِ یه الگَی پیطزفت تَهی وِ تا فزٌّگ ها ساسگار تاضذ تالش هی وٌذ .

 

 

 

 حمیدرضا عباسی مهر سرگروه اقتصاد شهرستان بروجرد                                         
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 تٌام سضاًّض سزص

 ًگارع : تتْل سلیل ساصٍ رًجثز                           التـاص صُن اًظاًی                                         

 صرص صّاسصُن : تْصجَ 

 همضهَ :

شویٌی اس صر اهض ُّشیٌَ صر طْل یک تاسٍ سهاًی هؼیي ) هؼوْال یک طالَ تَ ستاى طاصٍ  تْصجَ ػثارت اطت اس ت

 (صر ایٌضٍ تَ هٌظْر رطیضى تَ اُضاف تؼییي ػضٍ .

 تْصجَ تٌضی صر ساًْصٍ :

السم اطت ّلی تزای  اگزچَ تزای ساًْاصٍ ُا اهزی،صجَ تٌضی صر ساًْاصٍ جِت اصارٍ صرطت ُشیٌَ ُای ساًْاصٍ تْ

هضیزیت ًاصرطت ُشیٌَ ساًْاصٍ ُای پزصراهض تز اثز ساًْاصٍ ُای کن صراهض ّفمیز السم تز اس صیگز ساًْاصٍ ُاطت.اگز 

جَ کار تیؼتز را تز ًاى یاهض تَ ُشیٌَ ُا هیؼًْض ّصر ًت هجثْر تَ استـاؽ صاصى دجن سیاصی اس صرُای ساًْاصٍ ، 

ُشیٌَ ُا گاٍ سًضگی ساًْاصٍ گی اًِا صر هْرص ساًْصٍ ُای کن صراهض هضیزیت ًاصرطت ،  اّر ساًْاصٍ تذویل هی کٌٌض 

 رااس ُن هی پاػض.

 –هجْس اطت کَ هی تْاًض تٌاتزیي تَ طْر کلی هی تْاى گفت تْصجَ یک ساًْاصٍ یک تزًاهَ کار یا یک پیغ تیٌی ّ 

–هؼیارُای ُشیٌَ ُی تاػض کَ صر طْل یک صّرٍ هؼیي اػوال هیؼْص تا ساًْاصٍ  تَ اُضاف ّهماؿضی کَ صارص صطت 

 یاتض.

 : گفتگْ صر کالص

اهْر هالی سْصتاى ػضٍ ایض ؟تلی ،ُزکض صر سًضگی ػشـی هشـْؿا صر تشرگظالی هًظْل ایا تاتَ دال ػوا  -1

 تا تتْاًض ًیاس ُای هالی سْصرا تزطزف کٌض. ْص سْاُض تْصْل اهْرهالی سهًظ

 تلی آیا هی تْاًیض اس هضیزیت هالی طَ هاُغ ساًْاصٍ سْصتزآییض؟-2

تظتگی تَ تْاًایی افزاص صارص کَ تا چَ اًضاسٍ ّصر چَ ػزایطی هی تْاًٌض اس ػِضٍ  هضیزیت هالی تزآیٌض ،تؼضی 

 ّهی تْاًٌض تَ رادتی اس پض ایي اهز هِن تزآیٌض. افزاص صر ایي سهیٌَ تشـؾ ّتجزتَ صارًضاس

 تزجیخ هی صُیض هاًٌض تشرگ تزُا هًظْلیت صاػتَ تاػیض یا ُز ّلت سْاطتیض ُوَ چیش تزایتاى هِیا تاػض؟ -3

 تظتگی تَ ًظز ػشـی افزاص صارص.

  ثثت ُشیٌَ ُا ّصراهضُا:

 تزای هضیزیت تِتز هٌاتغ هالی ّپْلیاصصاػت کٌین؟ شارج سْصرا صر طی یک ُفتَ صر جضّل یا لیظتی یهچزاتایض توام 

 ُشیٌَ ای اطت کَ تا افشایغ یا تا کاُغ کاال یا سضهات ،تغییز ًوی کٌٌض.:ُشیٌَ ُای ثاتت

تْلیضی  هیلیْى تْهاى تاػض ، ػزکت دتی صر طْل هاٍ ُای کَ 11هثال:اگز پزصاست اجارٍ تِا طاستواى، هاُیاًَ 

 ًضاػتَ اطت ًیش تایض پزصاست اجارٍ تِاء را تَ ػکل کاهل اًجام صُض.

 ُشیٌَ ُای هتغیز،ُشیٌَ ُای کار یاهْاص اّلیَ ُظتٌض کَ تا فزّع تغییز هی کٌٌض ، یک راٍ  تزای  :ُشیٌَ ُای هتغیز
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 ػزکت صر اهز ؿزفَ جْیی صر ُشیٌَ،کاُغ ُشیٌَ ُای هتغیزاطت.

صر طض یک  111یز ،توام هشارج سْصرا اس لثیل سزیض پْػاک ؛ سْراک؛ کاال یا سضهات ّصر جضّلی هاًٌض جضّل س

ُفتؼَ ثثت کٌیض.ُّوچٌیي هؼشؾ کٌیض کَ ایا ایي ُشیٌَ ُال لاتل پیغ تیٌی ّتزًاهَ ریشی تْص یا ایٌکَ تضّى تزًاهَ 

ثاتت ُفتگی تکزارػْص یا  ریشی ّتَ ؿْرت اتفالی رر صاص؟ صر ًِایت هؼشؾ کٌیض کَ هشارج ػوا تایض تَ ؿْرت

 ؟ًؼْص صّرٍ ُا اؿال تکزار ایٌکَ هتغیز اطت ّهوکي اطت صر تزسی

 تاریز   
 

 ثاتت/هتغیز لاتل پیغ تیٌی طایز   تفزیذات  پْػاک   غذا     کاال/ سضهات

 هتغیز    تلَ √      ×      ×      ×     √        کاالی لْطتز 5/9/99    

 هتغیز    تلَ √      √      √     √     ×       ×      6/9/99    

 ثاتت     √       √     ×     ×     دثْتات ×      7/9/99    

 هتغیز    ًَ سیز  ×       √     ×     ×     ×      ×      8/9/99    

 هتغییز    تلَ  √       ×     ×     ×     ×      کاالی گْػی 9/9/99    

 هتغیز    √       ُشار311 ُشار تْها  211 هیلْى تْهاى2 تْهاىُشار  511 هیلْى تْهاى5 جوغ    

        8111111 جوغ کل

 

 هیلیْى تْهاى =هجوْع کل 8111111= 511111+2111111+211111+311111+ 5111111

 ُشیٌَ ُای پیغ تیٌی ػضٍهیلیْى تْهاى=  7711111+=511111+2111111+211111+ 5111111

 ُشار تْهاى    = ُشیٌَ ُای پیغ تیٌی ًؼض311111ٍ=7711111-811111

 ًتیجَ : 

ی یک ُفتَ، هجوْع ُز طتْى را ُشیٌَ ُا تزاپض اس  هؼشؾ 

دظاب هی کٌین ّصر آسزُشیٌَ ُای پیغ تیٌی ػضٍ ّپیغ تیٌی  

 ًؼضٍ را هذاطثَ هی کٌین. 

 

 

 

 پزطغ ُای سیز پاطشی پیضا کٌیض:اکٌْى تالع کٌیض تا تا تْجَ تَ جضّل ؿفذَ لثل ،تزای 

 سزیض کاالی لْطتز. .زصٍ ایضتزای کضام هشارج تیغ اس دض هؼوْل ُشیٌَ ک•

 یؼٌی صر لذظَ تزای ػوا اتفاق افتاصٍ اطت  ؟ کضام یک اس هشارج تزًاهَ ریشی ػضٍ ًثْصٍ اطت؟ •

 سزیض طایز هثل سزیض ّطایلی کَ تزًاهَ ریشی ًؼضٍ تْص.

 سزیض کاالی لْطتزاگز تَ گذػتَ تز هی گؼتیض ،کضاهیک اس ُشیٌَ ُای سیز را تغییز هی صاصیض؟ •

 چْى کاالی لْطتز جشّ ، سزیض کاالی لْطتز .تْصٍ اطت؟ تْضیخ صُیض تـوین گیزی ًاهٌاطثی،یک اسُشیٌَ ُاکضاه•

 اطاطی تَ دظاب ًوی آیض.ّ کاالُای ّجشکاالُای تجولی اطت ّتْص ًّثْص اى ُیچ هؼکلی تْجْص ًوی اّرص 
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تـوین طایز چْى سزیض تؼضی  .صُیضتـوین صرطتی تْصٍ اطت؟تْضیخ ،کضاهیک اس ُشیٌَ ُای تزًاهَ ریشی ًؼضٍ  •

 .ّطایل هْرص ًیاس داًْاصٍ اطت ّتایض تِیَ ػْص

 هشارج هتغیز.چْى تَ رادتی هیؼْص تَ جای  ؟هشارج ثاتت یا هتغیز؟صاصهیؼْص طاصٍ تز کاُغ را کضاهیک اس هشارج •

 صّپیزاُي فمط یک پیزاُي سزیض صاری  کزص.

•  

 توزیي فزصی صر کالص:

 

ًوًَْ ُای صرآهضّهشارج افزاص سیز را تشْاًیض ّتزرطی کٌیض کَ ایا ایي افزاص تاایي رًّض تْصجَ هی تْاًٌض تا پایاى طال 

 الت پاطز صُیض.اصاهَ صٌُض  یا سیز ؟صر پایاى تزرطی ،تَ طْا

 ًوًَْ اّل :

 هیلیْى تْهاى کظة هی کٌض ّهشارج طالیاًَ ّی  33هؼلن اطت.اّتَ ؿْرت طالیاًَ صر اهضی صر دضّص  ساًن رضایی

 ػزح سیز اطت. تَ

 هیلیْى تْهاى تیؼتز اس صرآهض سْصرا 3591111  چَ هیشاى ؟ تلَ  ؟ایا ساًن رضایی تیؼتز اس صرآهض سْصسزج هی کٌض

 اطت.سزج کزصٍ 

 هیلیْى تْهاى  3591111= 33111111-37591111 

       

 

 

 

 

 

 :تَ تْضیخ اطت السم 

ن رضایی راکَ صر جضّل اهضٍ اطت هؼشؾ کٌین ّاًز اس صرآهض طالیاًَ اّ کن کٌین هتْجَ هشارج ساً کَ اگز هجوْع 

 سْاُین ػضکَ هشارج  ساًن رضایی تیغ اس صرآهض اّطت.   

 هیلیْى تْهاى تَهمضار   ًْع سزج         

    2            ضاس پض اً        

 5/6           اجارٍ ساًَ       

 3            سضهات رفاُی       

 15           لیْف        

  25/2          غذا       

   51/5         دول ًمل       

 56/1         تیوَ        

 77/1          تٌشیي        

 81/1         اهْر سیزیَ       

 55/1          پْػاک      

 51/3          تاس پزصاست ّام     

 2            تفزیذات     

 1/ 5            سضهات هٌشل     

 66/1            طایز      
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 ًوًَْ صّم:

هیلْى اطت ّهشارج اّ ًیش تَ ػزح سیزاطت.آیا اّ تیؼتز اس  35طالیاًَ اّداج هذوْص کارهٌض تاس ًؼظتَ اطت صرآهض 

 هیلیْى، کوتز اس صرآهض سْصراسزج کزصٍ اطت. 8361111 تَ چَ هیشاى؟ًَ سیز . صرآهض سْص سزج هیکٌض؟

26531111-35111111=8361111 

                      

 

                                        ًوًَْ طْم:

 

هذوض دظیي صاًؼجْطت.التثَ تَ ؿْرت پارٍ ّلت هؼغْل تَ کار 

هیلیْى تْهاى اطت ّهشارج اّ ًیش صر جضّل  37اطت.صراهض طالیاًَ اّ

 ًَ سیزاّتیؼتز اسصراهض سْص سزج هی کٌض؟  .آیاآهضٍ اطتهماتل  

 اى اس صر آهض سْصکوتز سزج هی کيهیلیْى تْه 11661111تَ چَ هیشاى؟

  26331111-37111111=111/661/11 

تیغ اس =  هثلغی تضطت اهضٍ ًؼاى هیضُض کَ ایي ػشؾ (صرآهض -هشارج  )

 پض اًضاس صارص)صراهض سْص سزج ًکزصٍ اطت.

 

 

   

 همضارتَ هیلیْى تْهاى ًْع سزج      

 85/1              پض اًضاس     

 25/7              اجارٍ ساًَ     

 31/2             سضهات رفاُی     

 75/1             لثْف    

 17/2            غذا     

 3/ 65            دول ًّمل     

 38/1            تیوَ      

 88/1           تٌشیي      

 89/1           اهْر سیزیَ     

 15/1           پْػاک     

 17/3           تاس پزصاست ّام      

 51/1           تفزیذات    

 25/1           سضهات هٌشل     

 85/1           طایز      

 همضار تَ هیلیْى تْها ى ًْع سزج  

 11/1         اًضاسپض  

 75/5         اجارٍ ساًَ 

 85/2         سضهات رفاٍ 

 25/2         لثْف  

 75/3         غذا   

 25/1         دول ًّمل 

 21/2        تیوَ   

 37/1         تٌشیي   

 21/1         اهْرسیزیَ

 85/1         پْػاک 

 17/6         تاسپزصاست 

 65/1         تفزیذات  

 75/1         سضهات هٌشل

 51/1        طایز 
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 ُای تاالتَ طْاالت سیزپاطز صُیض تاتْجَ تَ ًوًَْ

ُزیک اسایي افزاص ًیاس تَ تؼویز صارصکَ ُشیٌَ اى ُفت هیلیْى تْهاى اطت ،تزای ایي  فزف کٌیض کَ سْصرّی •

 سزیض چَ تغییزاتی صرتْصجَ ُز فزصی ایجاص ػْص؟

هیلیْى  تْهاى تَ  7هیلیْى تْهاى تْصٍ اطتکَ اگز  111/591/37 ساًن رضایی:هشارج طالیاًَ ّی صر دضّص  (الف 

 هیلیْى تْهاى سْاُض تْص . 111/591/53غی صر دضّص اضافَ ػْص هثل

 . اضافَ هی ػْصتَ هشارج ساًن رضایی 11/ 111/591= 53591111 -33111111

هیلیْى تْهاى تَ اى  7هیلیْى تْهاى اطت کَ اگز  111/531/26هشارج طالیاًَ ّی  صردضّص داج هذوْص:الای (ب

 تْهاى سْاُض تْص.هیلیْى  111/531/33اضافَ ػْص هثلغی صر دضّص 

 هیلیْى تْهاى اسصرآهض طالیاًَ داج هذوْص تالی هی هاًض. 111/361/1=33531111-35111111

 هیلیْى تْهاى تَ آى 7هیلیْى تْهاى اطت.کَ اگز 111/331/26لایی هذوض دظي: هشارج طالیاًَ ّی صر دضّص آ (ج

 هیلیْى تْهاى سْاُض تْص. 111/331/33اضافَ ػْصهثلغی صر دضّص 

 هیلیْى تْهاى اسصرآهض طالیاًَ هذوض دظي تالی هی هاًض. 111/661/3=33331111-37111111

هیلیْى تْهاى صر ُزهاٍ افشایغ  75/1صرؿْرتی کَ فزص هْرص ًظز تزای تؼویز سْصرّپض اًضاس سْصراتَ هیشاى •

 صُض،تایي تغییز چَ چیشی را اس صطت هی صُض ّچَ چیشی را تضطت هی آّرص؟

  11/36= 75/1+26/33هشارج هذوض دظي 

فزؿت  ُشیٌَ اّ اهکاى صارص)هشارج طالیاًَ اّتیؼتز هیؼْص ّصر ػْف هیشاى پض اًضاس ّی ًیش تیؼتز سْاُض تْص.

 ػْف ُشیٌَ فزؿت تؼویز سْص رّ را تضطت هی آّرص.تفزیذات را اس صطت تضُض اها صر

 ایي افزاص صاریض؟چَ پیؼٌِاص ُایی تزای هضیزیت تِتز هشارج ُزیک اس •

 صاػتَ تاػٌض. (هاُاًَ ّطالیاًَ )صسل ّسزج سْصرا هؼشؾ  کٌٌض تَ ػثاریتی تزای سْص تزًاهَ تْصجَ

 ساًن رضایی کضاهیک اس ایي افزاص تیؼتزیي پض اًضاسرا صر آسزُزهاٍ صارًض؟ •

 ساًن رضایی؟ کضاهیک اسایي افزاص تیؼتزیي سزج را اس تْصجَ سْص صارًض•

 هیلیْى تْهاى ُشیٌَ صارصتزّص، ّی چَ چیشُای را تایض 5ساًن رضایی تـوین تگیزص تَ یک طفز کَ  صر ؿْرتی کَ•

 تفزیذات ّپض اًضاس سْصراتزای ایي طفز اطتفاصٍ کٌض.را صر ًظز تگیزص ّاس سْص تایضتْصجَ   صر ًظز تگیزص؟

 هؼشؾ کزصى صرآهض هاُیاًَ

 تیؼتز اس صرآهض تْص،هشارج غیز ضزّری را کن کٌیض.اگز ُشیٌَ ُا                                              

 هجوْع صرآهض ُا ُّشیٌَ ُای سْصراهاُیاًَ تا یک صیگز همایظَ کٌیض. کارتزص هزادل تْصجَ ریشی هاُیاًَ:

 هتغیز ّثاتت سْصراهاُیاًَ هؼشؾ کٌیض. ُشیٌَ ُای                                              
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 صرص سًضگی 

 تضتیز صرطت هال اًضک را افشایغ هی صُضّتزًاهَ ریشی ًاصرطت،هال فزاّاى را ًا تْص هی کٌض.        

 (176غزرالذکن ، ؽ (ع)اهیز الوْهٌیي ػلی)

 تؼییي طال سوظی صر تزًاهَ هشارج :

 طْاالت :

 سوض، سکات  ٌْیظیض.صّ هْرص اس ّاجثات هالی اطالم را ت

اگزتؼضاسیکظاالسهجوْع هشارج هاسیاصتیایض ، تَ صرآهضی کَ تضطت هی اّرین چَ سهاًی هؼوْل سوض لزارهی گیزص؟

 ُواى هیشاى کَ سیاصآهضٍ اطت ،هؼوْل سوض لزارهی.گیزص.

 %21چٌض صرؿض تَ ػٌْاى طِن اهام ّطِن طاصات تَ هزجغ تملیض یا ًوایٌضٍ اّ تؼلك هی گیزص؟ 

ػضالت التـاصی را صر جاهؼَ گظتزع  -2هْجة تْسیغ ثزّت هیؼْص.-1پیاهضُای پزصاست سوض صر جاهؼَ چیظت؟

 ٌٌض تا تتْاًٌض اصاهَ دیات صٌُض.کظاًیکَ تْاى کار ّفؼالیت التـاصی ًضارًض اسهٌاتغ سوض اطتفاصٍ هیک -3هی صُض 

 هٌظْر اس طال هالی چیظت؟

هضتاى را تضطت اّرصتض ػزّع هیؼْص.تؼض اس یک طال صر آهضی کَ تزایتاى طال هالی اسُوْى رّسی کَ اّلیي صر آ

 یالی هاًضٍ اطت تَ ُوزاٍ الالم هـزفی کَ سزیضٍ ایض ّلی هـزف ًکزصیض هذاطثَ کزصٍ ّسوض آًزا پزصاست کٌیض

 

 تزای تفکز ّتوزیي:

 تذلیل کٌیض 

 سًضگی ػشـی ّساًْاصگی طزادی کزص؟چگًَْ هیتْاى تا ثثت صرآهضّهشارج،تزًاهَ هالی هٌظوی را تزای 

 صرتْػتي تْصجَ تا سْصتاى رّ راطت تاػیض.-1

 پْل ُایتاى را تَ صرطتی سزج کٌیض -2

 طزهایَ گذاری ُای ُْػوٌضاًَ اًجام صُیض.-3



 

 

 

 

 

 

 التلبد دّن اًؼبًی

 13دسع  خالكِ ٍ دسػٌبهِ :

 تلوین گیشی دس هخبسج هَضَع دسع :

 ًشگغ آؿَسخبًی دثیش :

 لضٍیي :اػتبى 

 الجشص :ؿْشػتبى

 فبطوِ  الضّشا) ع ( :دثیشػتبى

1399 
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  تطجیك ثشًبهِ ثَدجِ ثب ًیبصّب یبدگیشی: ّذف ولی

  سٍد دس پبیبى هطبلؼِ ایي دسع اص داًؾ آهَصاى اًتظبس هی ّذفْبی سفتبسی:

 .تَاًبیی تطجیك ثَدجِ خَد ثب ًیبصثِ وبال ٍ خذهبت سا داؿتِ ثبؿٌذ 

 ّب ٍ هحلَالت سا اسصیبثی وٌٌذ. لیوت 

 .خشیذ همبیؼِ ای داؿتِ ثبؿٌذ 

 .سٍؿْبی فشٍؽ سا ثـٌبػٌذ 

 .الگَی خشیذ داؿتِ ثبؿٌذ 

 .هحلَالت سا هؼئَالًِ هلشف وٌٌذ 

 هَلؼیت:

دیه اػت ، ًض ػلی تلوین هی گیشًذ پَل تَ جیجی ثِ فشصًذاًـبى ثذٌّذ.ٍ چَى ػبل ًَیشخبًَادُ اه

اهیش ػلی ثشای خشیذ هبًتَ ثشای ػتبیؾ ثب اٍ ّوشاُ هی ؿَد، تلوین هی گیشًذ دُ سٍص صٍدتش ایي پَل سا ثپشداصًذ.

فشٍؿٌذُ ثشای فشٍؽ هحلَالت خَد ؿشٍع ثِ توجیذ هی وٌذ.اص جٌغ ٍ سًگ ٍ هبسن ٍ ... ػتبیؾ ػالٍُ ثش 

 ویفیت ، لیوت ثشایؾ هْن اػت .چَى لیوت ثبالػت فشٍؿٌذُ هَفك ثِ فشٍؽ جٌغ خَد ًوی ؿَد.

 تلوین گیشی دس هخبسج

ثب تَجِ ثِ هقذار ثَدجِ ای کِ دارًذ ثبیذ ثرای  گیری آضٌب هی ضَیذ. خبًَادُ ّبدرایي هثبل ضوب ثب هسئلِ تصوین  

 .خریذ هبیحتبج خَد تصوین گیری کٌٌذ

 

 دس ایي دسع ثِ ایي هَضَػبت هی پشداصین.:ًمـِ ساُ

 

کبال ٍ خذهبت  ،ّب ٍ هحصَالت را ارزیبثی کٌین ، هی تَاًین ثب صرفِ جَیی اگر هذثراًِ ٍ َّضوٌذاًِ خریذ کٌین ٍ قیوت

 ثب کیفیت تری تْیِ کٌین.

 کبال ّب را ثب یکذیگر هقبیسِ کٌین ٍ َّضوٌذاًِ اًتخبة کٌین.

 ثرًبهِ ثَدجِ ای خَدهبى را ثب ثرًبهِ خریذهبى تطجیق دّین.

1 



 

 

 طشح هؼئلِ:

تلَس وٌیذ دس ًضدیىی هذسػِ ؿوب دٍ فشٍؿگبُ ٍجَد داسد.وِ اجٌبع ّشدٍ فشٍؿگبُ ویفیت خَثی   

تش اػت .ؿوب هوىي اػت ثِ خشیذ ولَچِ  تَهبى گشاى 500ضِ هی وٌذ وِ ف ػشداسًذ.یىی اص آًْب ولَچِ هخلَ

ّضاس تَهبى كشفِ  400اّویتی ًذّیذ ٍلی اگش ػِ ػبل  ٍ ّشسٍص ولَچِ اسصاى تشثخشیذ هی تَاًیذ دس ایي ػِ ػبل 

 جَیی وٌیذ.

 خشیذ َّؿوٌذاًِ:

ذ.اهب ّویـِ چٌیي ًیؼت ،صیشا گبّی خشیذ ّبی هب اص سٍی َّی َّع خشیذ ثبیذ آگبّبًِ ٍ َّؿوٌذاًِ ثبؿ

، چـن ٍ ّن چـوی ٍ یب احؼبػبت اػت.ثشای خشیذ َّؿوٌذاًِ ٍ سًٍك التلبدی خَد ٍ خبًَادُ ٍ جبهؼِ ثبیذ 

 دس هیذاى التلبد فشاهَؽ ًىٌیذ.ًمؾ اجتوبػی خَد سا 

 هشاحل خشیذ َّؿوٌذاًِ:

 خَد سا هـخق وٌیذ. ًیبص .1

 .خَد سا هـخق وٌیذثَدجِ  .2

 ٍجَد داسد. ثب تَجِ ثِ ثَدجِ ؿوبچِ گضیٌِ ّبیی  .3

 وِ ثشایتبى هْن اػت هـخق وٌیذ.وبالیی ٍیظگیْبی  .4

 ثب اػتفبدُ اص جذٍل همبیؼِ ای گضیٌِ ّب سا ثشسػی وٌیذ. .5

 اًتخبة وٌیذ ٍ ثخشیذ. .6

 خشیذ همبیؼِ ای:

هحلَالت هـبثِ لجل اص تلوین گیشی ثشای خشیذ اػت.ثشای ّب ٍ ٍیظگی  هٌظَس اص خشیذ همبیؼِ ای فشآیٌذ ثشسػی لیوت

ٍت دس ٍیظگیْب ، اًذاصُ بوبالی گشاًتش ٍ پیحیذُ تش ًیبص ثیـتشی ثِ خشیذ َّؿوٌذاًِ ٍجَد داسد.الصم اػت ػَاهل هختلفی اص لجیل تف

د ٍ خبًَادُ ٍ 2ست التلبد خَّب ، ویفیت ٍ َّیت هحلَل ، ػولىشد ، لیوت ٍ خذهبت پغ اص فشٍؽ دس ًظش گشفتِ ؿَد.دس ایٌلَ

 .ي هٌفؼت ٍ ووتشیي ّضیٌِ سا داسداجتوبع ثیـتشی
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 لیتش 290 گٌجبیؾ لیتش 300

 ة ف اًشطیشهل    الف

 ػبًتی هتش 185 استفبع ػبًتی هتش    180

 ًذاسد ثشفه ًذاسد

 وشُ ػبخت ایشاى
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 هؼیبس ػَم  مهؼیبس دٍ هؼیبس اٍل گضیٌِ اٍل

    گضیٌِ دٍم

    ػَم  گضیٌِ

    گضیٌِ چْبسم

 145 فؼبلیت دسػی دس والع كفحِ

 ثشای ایي فؼبلیت ؿوب ثبیذ جذٍل لجل سا پشوٌیذ.

 هضایب ٍ هؼبیت خشیذ همبیؼِ ای:

 هضایب

 خـی اص پَل خَد سا پغ اًذاص وٌیذ.ؿوب هی تَاًیذ ث 

 .ٍیظگیْب یب اسصؽ ثیـتشی سا ثب ّوبى همذاس پَل دسیبفت هی وٌیذ 

  ْتش هی خشیذ.ویفیت ٍ ػولىشد ثهحلَلی ثب 

 اص آى وبال وِ لجال اص آًْب هطلغ ًجَدیذ آگبُ هی ؿَیذ. یدس ثبسُ گضیٌِ ّبی 

 .ًؼجت ثِ خشج وشدى پَل خَد آساهؾ ثیـتشی احؼبع هی وٌیذ 

 هؼبیت

  ثش اػت. صهبىخشیذ همبیؼِ ایی 

  ّضیٌِ ثش اػت.خشیذ همبیؼِ ایی 

 ِووتش اص ّضیٌِ ّبی  ،ای ثَیظُ ثشای الالم ثب لیوت پبییي هوىي اػت پغ اًذاص حبكل اص خشیذ همبیؼ

 ثٌضیي هلشفی ٍ یب ػبیش ّضیٌِ ّبی دیگش ثشای وؼت اطالػبت ثبؿذ.

 ّبی فشٍؽ سٍؽ

فشٍؿٌذگبى اص سٍؽ ّب ٍ فٌَى هختلفی ثشای تحشیه خشیذاساى وبال ٍ خذهبت اػتفبدُ هیىٌٌذ . هثل 

 حشاج ٍ یىی ثخش دٍتب ثجش ٍ تخفیف ٍ ...

 بیی ثب ایي فٌَى هی تَاًذ ثِ تلوین گیشی دسػت دس خشیذ ووه وٌذ.آؿٌ
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 الگَی خشج وشدى 

داؿتي الگَیی ثشای خشیذ ػالٍُ ثش آًىِ ًـبى دٌّذُ ؿخلیت هٌطمی ٍ ػمالیی ؿوبػت ثِ ؿوب دس 

ثشًبهِ سیضی التلبدی ًیض ووه هی وٌذ.لٌبػت داؿتي ٍ ػبدُ صیؼتی ثِ ؿوب ووه هی وٌذ تب ّن ثخـی اص 

دسآهذ خَد سا پغ اًذاص وٌیذ ٍ ّن ثب آساهؾ سٍحی ٍ سٍاًی اًتخبة التلبدی هٌبػجی سا دس صًذگی تجشثِ وٌیذ .دس 

التلبد ثیوبسی داسین تحت ػٌَاى هلشف گشایی ٍ هخبسج تجولی .وِ دس آى هشدم آساهؾ سا دس خشج وشدى ٍ 

 تش ثِ آساهؾ هی سػٌذ.اػتفبدُ ثیـتش دس وبالّب هی ثیٌٌذ. دس حبلی وِ  چٌیي افشادی وو

 هلشف هؼئَالًِ

هیلیبسد تي اص  3/1ثش اػبع گضاسؽ فبئَ) ػبصهبى خَاسثبس ٍ وـبٍسصی ػبصهبى هلل هتحذ( ػبلیبًِ حذٍد 

ثؼضی گضاسؽ ّب ًـبى هی دّذ وِ دس  هَاد غزایی تَلیذ ؿذُ ثشای هلشف اًؼبى دس حْبى دٍس سیختِ هی ؿَد.

یشی ثبؿذ ، ش اص هتَػط جْبًی اػت.ّشگًَِ تضییغ یب اتالفی وِ لبثل پیـگایشاى اتالف هَاد غزایی ثؼیبس فشات

یبسؿٌبػبیی اػشاف دٍس سیض ثَدى یب اتالف ًیؼت، ثلىِ ))ثال اػتفبدُ گزاؿتي اهَال اػشاف هحؼَة هی ؿَد.هؼ

 ((ٍ)) هلشف ثیجب (( ،اػشاف اػت.

صًذگی ػوَهی ،هلشف فشاتش اص تَاى ػالٍُ ثش هَاسد روش ؿذُ ،هلشف دس هؼلیت ، هلشف فشاتش اص ػطح 

هبلی یب ؿبى ، ػذم اٍلَیت دس ثِ وبسگیشی ػشهبیِ ّبی ؿخلی ٍ هلی ًیض اص جولِ ی هؼیبس ّبی ؿٌبػبیی اػشاف 

 (ًذطجیؼت تجضیِ هی ؿَجبلت ثشای هلشف هؼئَالًِ اػتفبدُ اص ظشٍفی اػت وِ ثِ ساحتی دس یه هَسد)ّؼتٌذ .

ة(( اػت. ثْیٌِ هلشف وشدى ، ثبصیبفت ،ثبصػبصی، ثبصداؿتي )اص  6سٍؽ )) یىی اص سٍؽ ّبی هلشف هؼئَالًِ 

 اػشاف ( ،ثبصتفىش )وبالّبی دیگش( ،ثبصهلشف )اػتفبدُ چٌذ ثبسُ اص وبال (

 ة : 6سٍؽ ّبی 

ووتش هلشف وشدى ،دسػت ًِ گفتي ثِ خشیذ چیضّبیی وِ ًیبص ًذاسین یب هضشًذ ، یبفتي ساُ ّبی ثْتش، 

 ة ثِ ؿوبس هی سًٍذ.6اة ؿذُ یب اص وبس افتبدُ، ّوِ اص هَاسد سٍؽ وشدى چیضی وِ خش

 تحلیل وٌیذ :ثشای توشیي ٍ تفىش 

ثب داؿتي هؼیبس ّبیی ثشای خشیذ َّؿوٌذاًِ چگًَِ هی تَاًیذ ثشًبهِ خشیذ خَد سا ثب هخبسج خَد اًطجبق  .1

 .دّیذ

دسع تجضیِ تحلیل وشدُ ٍ اسائِ ثشای حل ایي توشیي یه هَسد اص خشیذ ّبی خَد سا هطبثك هحتَی ایي 

 دّیذ.
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 ًوًَِ ػَاالت

 وذام گضیٌِ كحیح ًیؼت؟ .1

 خریذ ثبیذ آگبّبًِ ٍ َّضوٌذاًِ ثبضذ. –الف 

 ّوِ ی خریذ ّبی هب ّویطِ َّضوٌذاًِ است . –ة 

 گبّی خریذ ّبی هب از رٍی َّی ٍ َّس است. –ح 

 گبّی هوکي است از خریذ ّبی خَد پطیوبى ضَین. –ت 

 خشیذ َّؿوٌذاًِ ثبیذ هشالت ............. خَد دس هیذاى التلبدی ثبؿین.ثشای  .2

 هسئلِ ٍ هطکل اقتصبدی  –الف 

 ّسیٌِ ٍ ثَدجِ  –ة 

 گسیٌِ ّبی هتعذد -ح

 ًقص اجتوبعی  –ت 

 تلوین گیشی ثشای خشیذ ، چِ ًبهیذُ هی ؿَد؟هحلَالت هـبثِ لجل اصلیوت ٍیظگی ٍفشایٌذ ثشسػی  .3

 خریذ هقبیسِ ایی –الف 

 خریذ َّضوٌذاًِ –ة 

 خریذ ثب کیفیت –ح 

 خریذ ثب هٌفعت –ت 

 سا ثجشد. بهؼِ ثیـتشیي ...... ٍ ووتشیي ......جٍ بالتلبد ه وِ ًجبم دّینثبیذ اًتخبة سا ثِ گًَِ ایی ادسخشیذ .4

 ّسیٌِ –هٌفعت  –الف 

 سَد – زیبى –ة 

 هٌفعت  –ّسیٌِ  –ح 

 ضرر –هٌفعت  –ت 

 سا اًتخبة وٌیذ. گضیٌِ كحیح .5

 ثب خریذ هقبیسِ ایی هی تَاًین پس اًذاز کٌین. –الف 

 خریذ هقبیسِ ایی هوکي است ّسیٌِ ثر ثبضذ . –ة 

 خریذ هقبیسِ ایی زهبى ثر است . –ح 

 ّوِ هَارد . –ت 

 حضشت ػلی )ع( هی فشهبیٌذ وؼی وِ ثِ دًجبل آساهؾ اػت ................ ٍسصد . .6

 ضجبعت –الف 

 سخبٍت –ة 

 قٌبعت  –ح 

 4                                                        عذالت –ت 



 

 

 كحیح ٍ غلط ثَدى جوالت صیش سا هـخق وٌیذ. .7

 . ثبضذ َّضوٌذاًِ ٍ آگبّبًِ ثبیذ خریذ –الف 

 .ًذارد اّویتی اقتصبد هیذاى در افراد اجتوبعی ًقص َّضوٌذاًِ خریذ ثرای –ة 

 ّبی  ارزاى تر ٍ سبدُ تر ًیبز ثیطتری ثِ خریذ َّضوٌذاًِ است.کبال خریذ ثرای –ح 

 از هسایبی خریذ هقبیسِ ایی است. ،ثْتر عولکرد ٍ کیفیت ثب هحصَل خریذ –ت 

 .است ثر زهبى ایی هقبیسِ خریذ –ث 

 جوالت صیش سا ثب ػجبست هٌبػت تىویل وٌیذ. .8

 خریذ ثبیذ آگبّبًِ ٍ ..............ثبضذ. -الف 

 خَد را در هیذاى اقتصبد فراهَش ًکٌیذ. ضیذ کِ .................َّضوٌذاًِ هراقت ثب خریذ ثرای –ة 

 .دارد َّضوٌذاًِ خریذ ثِ ثیطتری ًیبز.........  ٍ.........  کبالی خریذ –ح 

 .ثبضذ................  ای هقبیسِ خریذاست  هوکي –ت 

 ی ثِ ًبم ................ ٍ ............ در اقتصبد ًبم هی ثرًذ.ثیوبر از ضٌبسبى جبهعِ ٍ داًبى اقتصبد از ثرخی – ث

 پبػخ دّیذ. وَتبُ .9

 هٌظَر از خریذ هقبیسِ ای چیست؟ –الف 

 ؟ دارین َّضوٌذاًِ خریذ ثِ ثیطتری ًیبز کبالّب کذام خریذ ثرای –ة 

 ضَد؟ هی گرفتِ ًظر در عَاهلی چِ ای هقبیسِ خریذ در –ح 

 ّذف ًْبیی چیست؟ ای هقبیسِ خریذ در –ت 

 .ثجریذ ًبم را اقتصبد در ثیوبری دٍ –ث 

 پبػخ دّیذ. تـشیحی 

 تَضیح دّیذ.؟ هٌظَر از خریذ َّضوٌذاًِ چیست  .01

 دٍ هَرد از هسایب ٍ دٍ هَرد از هعبیت خریذ هقبیسِ ای را ًبم ثجریذ. .00

 راف را ثٌَیسیذ.چْبر هَرد از هَارد اس .01

 ة است در ثبرُ آى تَضیح دّیذ. 5رٍش یکی از رٍضْبی هصرف هسئَالًِ  .02

 .تجضیِ ٍ تحلیل وٌیذ 

اگشدسخبًَادُ ؿوب تلوین ثِ خشیذ یىی اص چٌذ وبال ٍ یب تؼویشات هٌضل ٍ یب هؼبفشت هطشح ثبؿذ ثب 

 تَاى ثْتشیي گضیٌِ سا اًتخبة وشد؟چِ هؼیبسّبیی ٍ چگًَِ هی 
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 پبسخٌبهِ

 غ - ة .0

 ًقص اجتوبعی – ت .1

  هقبیسِ ای  –الف  .2

 هٌفعت ، ضرر –ت  .3

   ّوِ هَارد -ت  .4

 قٌبعت -ح  .5

   ظ -الف .6

    غ -ة

     غ -ح

   ظ – ت

 ظ – ث

 َّضوٌذاًِ –الف  .7

 ًقص اجتوبعی –ة 

 پیچیذُ -گراى  –ح 

 زهبى ثر –ت 

  خریذ تجولی –هصرف گرایی  –ث 

 ثِ خریذ. یفرایٌذ ثررسی قیوت ّب ٍ ٍیژگی ّبی هحصَالت هطبثِ قجل از تصوین گیر –الف  .8

 گراى تر ٍ پیچیذُ تر  -ة 

 تفبٍت در ٍیژگی ّب ، کیفیت ٍ َّیت هحصَل ،عولکرد هحصَل ، قیوت ٍ خذهبت پس از فرٍش -ح 

 عت ثیطتر ٍ ضرر کوترفٍ ثب هٌ رخریذ ثب کیفیت ٍ ثْت -ت 

 هصرف گرایی ٍ خریذ تجولی -ث 

از آى پطیوبى ًطَین.در خریذ  خریذی کِ از رٍی آگبّی ثبضذ ٍ از رٍی َّا ٍ َّس ٍ احسبسبت آًی ًجبضذ ٍ ثعذ .01

 َّضوٌذاًِ ثبیذ هراقت ًقص اجتوبعی خَد در جبهعِ ثبضین.

 ، احسبس آراهص ًسجت ثِ خریذ رت ثب کیفیت ٍ ثْتالهسایب 9 خریذ هحصَ .00

 هعبیت 9ّسیٌِ ثر ثَدى ، زهبى ثر ثَدى

 لی ٍ ضبىدٍر ریختي ، هصرف در هعصیت ، هصرف فراتر از سطح زًذگی ، هصرف فراتر از تَاى هب .01

ة است . ثْیٌِ هصرف کردى ، ثبزیبفت ، ثبزسبزی،ثبزداضتي ) از اسراف( ،  5یکی از رٍش ّبی هصرف هسئَالًِ رٍش  .02

  ثبزتفکر) کبالی دیگر( ، ثبزهصرف )استفبدُ ی چٌذیي ثبرُ از کبالّب(
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 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 

 فهرست مطالب:

 2 نقشه راه

 2 طرح مسأله

 2  گذاری های سرمایه تعیین اهداف و روش

 2 گام اول: تعیین اهداف سرمایه گذاری

 3 گذاری گام دوم: تعیین روش سرمایه

 8 گذاری گام سوم: پوشش ریسک سرمایه

 9 سواالت متن درس
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 نقشه راه

ها و روش های سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و سرمایه متمرکز است. بنابراین  درس بر یادگیری راهنقشه راه این 

 شود. های سرمایه گذاری در بانک، بورس، خرید طال، مسکن و... توضیح داده می در آن روش

 

 طرح مسأله

ای پیش نرود که  به گونه پس انداز بایستی به روشی صورت بگیرد که ارزش پول در گذر زمان حفظ شود و شرایط

بی اثر شود. بنابراین مسأله این درس این است که سرمایه پس انداز افراد به دلیل وجود تورم و گران شدن اجناس 

 شود و هر کدام از آنها در چه شرایطی مناسب است؟ گذاری شامل چه انواعی می

 

 گذاری ی سرمایهها تعیین اهداف و روش

 گام اساسی برداشته شود. سهبرای سرمایه گذاری بایستی 

 گذاری گام اول: تعیین اهداف سرمایه

 گذاری گام دوم: تعیین روش سرمایه

 گذاری گام سوم: پوشش ریسک سرمایه

 

 گام اول: تعیین اهداف سرمایه گذاری

 گذاری سه نوع هستند: اهداف سرمایه

کمتر از دو ماه است. مانند کوتاه مدت، اهداف  زم برای رسیدن بهکوتاه مدت: زمان السرمایه گذاری . اهداف 1

 پس انداز برای خرید کادوی روز مادر یا خرید یک تی شرت وزشی
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. اهداف سرمایه گذاری میان مدت: زمان الزم برای رسیدن به اهداف میان مدت مدت، بین دو ماه تا سه سال است. 2

 امپیوترمانند پس انداز برای خرید دوچرخه یا ک

. اهداف سرمایه گذاری بلند مدت: زمان الزم برای رسیدن به اهداف بلند مدت مدت، بیشتر از سه سال است. مانند 3

 پس انداز برای خرید خانه یا ازدواج

. به عبارت دیگر، پس است حال زمان در کردن خرج فرصت دادن دست از معنی به آینده برای انداز پس نکته:

 دارد و آن هم از دست دادن خرج کردن در زمان حال است.« فرصتهزینه »انداز یک 

 

 گذاری گام دوم: تعیین روش سرمایه

 انواع روش های سرمایه گذاری:

 گذاری در بانک سپرده. 1

 . خرید سهام2

 . اوراق مشارکت3

 . خرید طال4

 شود. میها پرداخته  در ادامه درس به توضیح و تشریح نکات مربوط به هر یک از این روش

 گذاری در بانک گذاری: سپرده روش اول سرمایه

های مردم را جمع آوری و به نمایندگی از سپرده گذاران در  این روش بر این اصل استوار است که بانک پول

 ها اضافه می کند. کند و سود را به سپرده گذاری می های سودآور اقتصادی سرمایه طرح

 انواع سپرده بانکی:

 توانند در قالب آنها سرمایه خود را به بانک بسپارند. ها وجود دارد که مردم می نوع سپرده در بانک به طور کلی سه
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 . سپرده بلند مدت2. سپرده کوتاه مدت 1های سود دار شامل  الف. سپرده

 شود. ب. سپرده بدون سود که سپرده قرض الحسنه نامیده می

 :سود دار مقایسه دو نوع سپرده بانکی

 بلند مدت تکوتاه مد 

سود پرداختی توسط  نرخ

 بانک

 بیشتر از کوتاه مدت کمتر از بلند مدت

با توجه به قوانین بانک هر زمانی  تغییرات نرخ سود

 ممکن است کم یا زیاد شود

تا پایان دوره تعیین شده ثابت و 

 بدون تغییر است

آزاد است و بانک به مانده موجودی  واریز و برداشت به حساب

 پردازد سود میدر ماه 

امکان برداشت از حساب تا پایان 

وجود ندارد و اگر  دوره تعیین شده

فردی بخواهد برداشت نماید باید 

جریمه شود و بخشی از سود را 

 بازگرداند

از یک ماه تا هر مقدار که سرمایه  دوره زمانی

 گذار بخواهد

حداقل شش ماه و معموالً یکساله یا 

 بیشتر

 

 ایب سپرده کوتاه مدت:بررسی مزایا و مع
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 بررسی مزایا و معایب سپرده بلند مدت:

 

 

 سپرده قرض الحسنه: -ب

 مشتری برای گذاری، سپرده زمان مدت ازای به بلکه دهند؛ نمی سودی انداز پس های سپرده به ها بانک برخی

 زمان مدت و سپرده مقدار تابع آن بازپرداخت دورۀ و وام مقدار که طوری به .گیرند می درنظر وام دریافت امتیاز

 .شود می گفته الحسنه قرض های بانک ها، بانک این به است؛ گذاری سپرده

 

 گذاری: خرید سهام روش دوم سرمایه

های اقتصادی از  ها برای مشارکت در طرح گذاری این است که به جای نمایندگی دادن به بانک راه دوم سرمایه

 شرکت ها را خریداری و در سود و زیان آنها با دیگران سهیم شویم.طرف ما، خودمان مستقیماً سهام 

 دهد. ها، بازار سرمایه را شکل می خرید و فروش سهام شرکت بازار سرمایه:

https://drdars.ir/
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شود و  ای به نام بانک می مزیت خرید سهام نسبت به سپرده گذاری در بانک: این روش منجر به حذف واسطه

 نماید. بنابراین سودآوری سرمایه بیشتر خواهد بود. تر می م هزینهننده به سرمایه را کدسترسی تولید ک

گذاری در بانک: سود دهی و میزان سود در این روش قطعی و از پیش تعیین شده  ضعف خرید سهام نسبت به سپرده

 نیست و بستگی به لیاقت مدیران شرکت دارد.

گردد، در نهایت با این کار سرمایه  های خرد می ایهها منجر به جمع شدن سرم : از آنجا که خرید سهام شرکت1نکته 

 شود. الزم برای تولید بیشتر و رشد اقتصاد کشور فراهم می

ای است که بایستی پس اندازهای نسبتاً بزرگتر برای میان مدت و بلند مدت وارد  : فرایند بازار سرمایه به گونه2نکته 

 آن شوند نه پس اندازهای اندک برای کوتاه مدت.

 رایند تغییر قیمت سهام:ف

 هر سهم دو نوع قیمت دارد. قیمت اولیه و قیمت ثانویه

کند. نام  فروشد و بر روی برگه سهام درج می قیمت اولیه: قیمتی است که شرکت پذیره نویسی برای بار اول می

 دیگر این قیمت، قیمت اسمی است.

گذارد و تابع سودی است  هام خود برای فروش میقیمت ثانویه: قیمتی که صاحب سهام در تاالر بورس بر روی س

دهد. یعنی اگر سود شرکت دائم در حال افزایش باشد قیمت سهام آن نیز افزایش  که شرکت به سهام خود می

یابد چون آن سهام، سود ده است. بالعکس، اگر سود شرکتی رو به کاهش یا زیان ده باشد، قیمت سهام آن  می

 نام دیگر قیمت ثانویه، قیمت بازاری است.یابد.  شرکت نیز کاهش می

 

 اوراق مشارکتگذاری:  روش سوم سرمایه

های رسمی برای راه اندازی یا توسعه یک طرح اقتصادی نیاز به سرمایه دارند. گاهی برای تأمین  دولت و سازمان

نمایند. اوراق در قبال مقدار سرمایه شما که در اختیار آنها  سرمایه مورد نیاز خود اقدام به فروش اوراق مشارکت می
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یان دوره تعیین شده، اصل و سود سرمایه توسط دولت به شما شود و در پا اید، به شما تحویل داده می قرار داده

 شود. بازگردانده می

مقایسه خرید سهام و اوراق مشارکت: سهام خریداری شده در بازار سرمایه قابل پس دادن و دریافت اصل سرمایه 

دوره مشخص اصل  توان با قیمت روز آن را به دیگران فروخت. اما در اوراق مشارکت در پایان یک نیست. فقط می

 گردد. و سود پرداخت می

 

 گذاری: خرید طال روش چهارم سرمایه

توان با خرید  شود. بنابراین می در شرایطی که اقتصاد دچار شرایط تورم باشد، ارزش برخی کاالها مانند طال حفظ می

 طال برای حفظ ارزش سرمایه اقدام نمود.

 گذاری سرمایههای  مزایای خرید طال نسبت به سایر روش

 توان به طال تبدیل کرد. . سرمایه و پول زیاد نیاز ندارد و هر مقدار سرمایه را می1

 . در هر زمانی قابل فروش و برگشت پول است.2

 گذاری های سرمایه معایب خرید طال نسبت به سایر روش

سهام، سود منظم سالیانه . سود آن فقط از طریق تفاوت قیمت در زمان خرید با زمان فروش است و بر خالف 1

 ندارد.

شود که برای  گذاری مولد نیست و موجب منجمد شدن سرمایه می . سرمایه گذاری مردم در خرید طال سرمایه2

 نماید. اقتصاد کشور ایجاد مشکل می

 کشور تولیدی ظرفیت به که اند هایی گذاری سرمایه مولد های گذاری سرمایهنکته: تعریف سرمایه گذاری مولد: 

 .کنند می کمک آنها ظرفیت توسعۀ یا جدید های شرکت و کارخانجات ایجاد با
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 گذاری گام سوم: پوشش ریسک سرمایه

 گردد. گذاری از طریق بیمه انجام می پوشش ریسک و خطر سرمایه

 هحادث یک یا خطر یک وقوع شانس از است عبارت خطرپذیری .است بیمه تهیۀ به نیاز اساس و پایه خطرپذیری

 آورد. می فراهم را اموال یا اشخاص به خسارت ایجاد شرایط که شود می گفته وضعیتی به بد، حادثه یا خطر بد.

 های بیمه: انواع نظام

 های اجتماعی . نظام بیمه1

 های تعاونی . نظام بیمه2

 های بازرگانی . نظام بیمه3

 هدف مشترک سه نظام بیمه:

 و ناخوشایند های وضعیت و غیرمترقبه حوادث برابر در کارها و کسب از حمایت جامعه، و افراد رفاه ارتقای 

 .اقتصادی نظام تثبیت

 تعریف بیمه:

 دیگر طرف به شده بیمه یا گذار بیمه عنوان تحت طرف یک آن براساس که شخص دو بین است قراردادی بیمه

 صورت در باید گر بیمه شده، پرداخت بیمۀ حق ازای به و کند می پرداخت بیمه حق شود، می نامیده  گر بیمه که

 کند پرداخت را شده بیمه یا گذار بیمه خسارت شده، نوشته بیمه قرارداد در که خطری وقوع

 زیان یک وقوع احتمال از ناشی نگرانی شده، بیمه یا گذار بیمه آن در که خطرپذیری انتقال برای است روشی بیمه

 شده بیمه هر زیان جبران امکان ها، بیمه حق گردآوری با نیز گر بیمه. کند می معامله بیمه حق پرداخت با را بزرگ

 .نماید می فراهم را
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 سؤاالت متن درس:

 . دلیل تعیین هدف برای پس انداز را توضیح دهید.1

 اولویت در دارند، نیاز بیشتر که را چیزهایی بتوانند تا کنند تعیین را اهدافشان باید انداز، پس در موفقیت برای مردم

 .دارند موفقیت احساس هم و رسند می اند خواسته آنچه به هم مانند، می پایبند خود اهداف به که کسانی.دهند قرار

 گذاری را نام ببرید. انواع اهداف سرمایه. 2

 کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

 . اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت را توضیح دهید.3

اهداف کوتاه مدت، کمتر از دو ماه است. مانند پس انداز برای خرید کادوی روز مادر یا زمان الزم برای رسیدن به 

 خرید یک تی شرت وزشی

 . اهداف سرمایه گذاری میان مدت را توضیح دهید.4

زمان الزم برای رسیدن به اهداف میان مدت مدت، بین دو ماه تا سه سال است. مانند پس انداز برای خرید دوچرخه 

 وتریا کامپی

 . اهداف سرمایه گذاری بلند مدت را توضیح دهید.5

 زمان الزم برای رسیدن به اهداف بلند مدت مدت، بیشتر از سه سال است. مانند پس انداز برای خرید خانه یا ازدواج

 . هزینه فرصت پس انداز به چه معناست؟6

. به عبارت دیگر، پس انداز است لحا زمان در کردن خرج فرصت دادن دست از معنی به آینده برای انداز پس

 دارد و آن هم از دست دادن خرج کردن در زمان حال است.« هزینه فرصت»یک 

 . انواع روش های سرمایه گذاری را نام ببرید.7

 سپرده گذاری در بانک، خرید سهام، اوراق مشارکت، خرید طال
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 دهید.. سپرده گذاری در بانک را بعنوان یک روش سرمایه گذاری توضیح 8

های مردم را جمع آوری و به نمایندگی از سپرده گذاران در  این روش بر این اصل استوار است که بانک پول

 ها اضافه می کند. کند و سود را به سپرده گذاری می های سودآور اقتصادی سرمایه طرح

 . انواع سپرده بانکی را نام ببرید.9

 کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسته

 نوع سپرده کوتاه مدت و بلند را با هم مقایسه کنید.. دو 10

 دیگر شرایط برخی و آنها به پرداختی سود میزان در بلندمدت و مدت کوتاه گذاری سرمایه های حساب تفاوت

 به ماه هر در بانک و است آزاد آن از برداشت و حساب به واریز مدت کوتاه گذاری سرمایه های سپرده در. است

 از برداشت امکان بلندمدت گذاری سرمایه های سپرده در اما کند. می پرداخت سود حساب موجودی مانده

 در بانک که سودی از مقداری حساب از برداشت درصورت و ندارد وجود  گذارییه سرما دورۀ پایان تا حساب

 بلندمدت گذاری سرمایه های حساب در. کند می جریمه را مشتری نوعی به و کاهد می است، تعهدکرده ابتدا

 .شود سپرده بانک در معینی مدت برای پول مشخصی مقدار است الزم

 . مزایا و معایب سپرده کوتاه مدت را توضیح دهید.11

 کتاب 154پاسخ جدول صفحه 

 . مزایا و معایب سپرده بلند مدت را توضیح دهید.12

 کتاب 155پاسخ جدول صفحه 

 . سپرده قرض الحسنه را توضیح دهید.13

 مشتری برای گذاری، سپرده زمان مدت ازای به بلکه دهند؛ نمی سودی انداز پس های سپرده به ها بانک برخی

 زمان مدت و سپرده مقدار تابع آن بازپرداخت دورۀ و وام مقدار که طوری به .گیرند می درنظر وام دریافت امتیاز

 .شود می گفته الحسنه قرض های بانک ها، بانک این به است؛ گذاری سپرده
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 . خرید سهام به چه معناست؟14

 در شدن شریک نوعی سهام خرید .است مختلف های شرکت سهام خرید گذاری، سرمایه برای دیگر گزینۀ

 سود صورت این در .شویم می شریک دیگران با شرکت یک داشتن در سهام خرید با. است شرکت یک مالکیت

 .شریکیم آن در بشود، هم ضرر متحمل شرکت اگر البته و گیرد می تعلق ما به سهممان نسبت به شرکت

 . بازار سرمایه را تعریف نمایید.15

 دهد. ها، بازار سرمایه را شکل می خرید و فروش سهام شرکت

 . معایب و مزایای خرید سهام نسبت به سرمایه گذاری در بانک چیست؟16

نماید.  تر می تولید کننده به سرمایه را کم هزینه شود و دسترسی ای به نام بانک می این روش منجر به حذف واسطه

سود دهی و میزان سود در این روش قطعی و از پیش تعیین  در مقابل بنابراین سودآوری سرمایه بیشتر خواهد بود.

 شده نیست و بستگی به لیاقت مدیران شرکت دارد.

 کشور دارد؟های مردم به بازار سرمایه چه تأثیری بر اقتصاد  . ورود سرمایه17

گردد، در نهایت با این کار سرمایه الزم  های خرد می ها منجر به جمع شدن سرمایه از آنجا که خرید سهام شرکت

 شود. برای تولید بیشتر و رشد اقتصاد کشور فراهم می

 . انواع قیمت سهام را نام ببرید.18

 قیمت ثانویه –قیمت اولیه 

 . قیمت اولیه سهام به چه معناست؟19

کند. نام دیگر این قیمت،  فروشد و بر روی برگه سهام درج می متی است که شرکت پذیره نویسی برای بار اول میقی

 قیمت اسمی است.

 گردد؟ . قیمت ثانویه سهام به چه معناست و چگونه تعیین می20
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که شرکت به گذارد و تابع سودی است  قیمتی که صاحب سهام در تاالر بورس بر روی سهام خود برای فروش می

یابد چون آن  دهد. یعنی اگر سود شرکت دائم در حال افزایش باشد قیمت سهام آن نیز افزایش می سهام خود می

سهام، سود ده است. بالعکس، اگر سود شرکتی رو به کاهش یا زیان ده باشد، قیمت سهام آن شرکت نیز کاهش 

 یابد. نام دیگر قیمت ثانویه، قیمت بازاری است. می

 نام دیگر قیمت اولیه .......... است.. 21

 قیمت اسمی

 . نام دیگر قیمت اولیه .......... است.22

 قیمت بازاری

 . اوراق مشارکت را توضیح دهید.23

های رسمی برای راه اندازی یا توسعه یک طرح اقتصادی نیاز به سرمایه دارند. گاهی برای تأمین  دولت و سازمان

نمایند. اوراق در قبال مقدار سرمایه شما که در اختیار آنها  م به فروش اوراق مشارکت میسرمایه مورد نیاز خود اقدا

شود و در پایان دوره تعیین شده، اصل و سود سرمایه توسط دولت به شما  اید، به شما تحویل داده می قرار داده

 شود. بازگردانده می

 گذاری با هم مقایسه نمایید. . خرید اوراق مشارکت و خرید سهام را به منظور سرمایه24

مقایسه خرید سهام و اوراق مشارکت: سهام خریداری شده در بازار سرمایه قابل پس دادن و دریافت اصل سرمایه 

توان با قیمت روز آن را به دیگران فروخت. اما در اوراق مشارکت در پایان یک دوره مشخص اصل  نیست. فقط می

 گردد. و سود پرداخت می

 تواند وارد بازار سرمایه شود؟ سرمایه اندک برای هدف میان مدت  یا مدت می. آیا 25

ای است که بایستی پس اندازهای نسبتاً بزرگتر برای میان مدت و بلند مدت وارد آن  خیر. فرایند بازار سرمایه به گونه

 شوند نه پس اندازهای اندک برای کوتاه مدت.
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 ی شود؟. خرید طال چگونه موجب حفظ سرمایه م26

توان با خرید  شود. بنابراین می در شرایطی که اقتصاد دچار شرایط تورم باشد، ارزش برخی کاالها مانند طال حفظ می

 طال برای حفظ ارزش سرمایه اقدام نمود.

 گذاری را نام ببرید. های سرمایه . مزایای خرید طال نسبت به سایر روش27

توان به طال تبدیل کرد، در هر زمانی قابل فروش و برگشت  ر سرمایه را میسرمایه و پول زیاد نیاز ندارد و هر مقدا

 پول است.

 گذاری را نام ببرید. های سرمایه . معایب خرید طال نسبت به سایر روش28

ف سهام، سود منظم سالیانه ندارد، سود آن فقط از طریق تفاوت قیمت در زمان خرید با زمان فروش است و بر خال

شود که برای اقتصاد  گذاری مولد نیست و موجب منجمد شدن سرمایه می مردم در خرید طال سرمایه سرمایه گذاری

 نماید. کشور ایجاد مشکل می

 . سرمایه گذاری مولد به چه معناست؟29

 شرکت و کارخانجات ایجاد با کشور تولیدی ظرفیت به که اند هایی گذاری سرمایه مولد های گذاری سرمایه

 .کنند می کمک آنها ظرفیت توسعۀ یا جدید های

 گردد. گذاری از طریق ............ انجام می . پوشش ریسک و خطر سرمایه30

 بیمه

 است. بیمه تهیۀ به نیاز اساس و پایه .................... 31

 خطرپذیری

 . خطر پذیری به چه معناست؟32

 بد. هحادث یک یا خطر یک وقوع شانس از است عبارت خطرپذیری

https://drdars.ir/
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 گردد؟ . خطر یا حادثه بد به چه چیزی اطالق می33

 آورد. می فراهم را اموال یا اشخاص به خسارت ایجاد شرایط که شود می گفته وضعیتی به بد، حادثه یا خطر

 های بیمه را نام ببرید. . انواع نظام34

 های بازرگانی های تعاونی، نظام بیمه های اجتماعی، نظام بیمه نظام بیمه

 نظام های بیمه چیست؟. هدف 35

 تثبیت و ناخوشایند های وضعیت و غیرمترقبه حوادث برابر در کارها و کسب از حمایت جامعه، و افراد رفاه ارتقای

 .اقتصادی نظام

 . بیمه را تعریف و توضیح دهید.36

 دیگر طرف به شده بیمه یا گذار بیمه عنوان تحت طرف یک آن براساس که شخص دو بین است قراردادی بیمه

 صورت در باید گر بیمه شده، پرداخت بیمۀ حق ازای به و کند می پرداخت بیمه حق شود، می نامیده  گر بیمه که

 است روشی بیمهکند  پرداخت را شده بیمه یا گذار بیمه خسارت شده، نوشته بیمه قرارداد در که خطری وقوع

 با را بزرگ زیان یک وقوع احتمال از ناشی نگرانی شده، بیمه یا گذار بیمه آن در که خطرپذیری انتقال برای

 فراهم را شده بیمه هر زیان جبران امکان ها، بیمه حق گردآوری با نیز گر بیمه. کند می معامله بیمه حق پرداخت

 .نماید می

 

 


