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 انداز جلسه اول کالس اقتصاد در یک نگاه: چشم   

   و گام به گام فصل اول از بخش اول کتاب درسی با عنوان »اقتصاد چیست؟«   تدریس کامل 

   بررسی مباحث و نکات مهم فصل اول از نظر سؤاالت کنکورهای سراسری 

    هزینه فرصت آموزش جامع نحوه محاسبه 

    نمونه سؤال در ارتباط با هزینه فرصت   5حل 

 در یک تصویر ساده از حیات انسان:   

 . نیازهای انسان 1

 . منابع و امکانات 2

 نیازهای انسان   

 احساس رضایت   بعد از رفع نیاز   . محرک فعالیت و تالش انسان 1

 . مراتب نیازها:  2

 ( نیازهای مادی 1

 رسد. ها انسان به کمال خود نمی ( نیازهای معنوی )غیرمادی( بدون رفع آن 2

  دهد. نیازی به او دست نمی ای از نیازهایش حساس بی با برآورده شدن پاره   ⎯⎯جو است  انسان موجودی کمال 

 نامحدود بودن نیازها 

 شود. تبدیل می   ناپذیری سیری جویی به نوعی  کمال   متوقف شود   مادی و حیوانی اگر انسان در نیازهای  

 

نیازهای  رفع  در  انسان  طبیعی    اگر 

خود، مراتب نیازها را به خوبی طی  

 نکند و در یک مرتبه باقی بماند. 

 

کند تا  به خلق نیازهای کاذب اقدام می 

 جویی خود را سیراب کند. حس کمال 

 

 توقف و یا انحطاط انسان    ⎯⎯در رفع نیازهای مادی   روی پیگیری نیازهای کاذب و یا زیاده 

 منابع   محدودیت یا کمیابی   منابع و امکانات 

 . منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است. 1

 

 

 یعنی 

 موجب 
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 محدودیت منابع:   دالیل   

 ( ناشناخته بودن بسیاری از ذخایر 1

 ( محدود بودن دانش فنی بشر 2

 رویه از منابع در قرن گذشته استفاده بی (  3

 دارد.   محدودیت برداری از منابع  . انسان در بهره 2

 

  در نتیجه باید انتخاب کند 
 قابلیت مصارف متعدد منابع و امکانات 

 های مختلف استفاده از منابع روش 
 

 مسئله اقتصادی   

 . نیازهای انسان نامحدود و گوناگون است. 1

 برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود محدود است. بهره انسان در  .  2

ترین  ای را از منابع و امکانات به عمل آورند و بیش ها باید با بهترین روش و در بهترین محل استفاده، انتخاب بهینه . انسان 3

 منافع را برای خود و جامعه تأمین کنند. 

 

 ترتیب: این  به  

 ترین مسائل زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد انسان با یکی از مهم 

 شود. رو می روبه   یعنی انتخاب 

 از منابع و امکانات کدام است؟   بهترین استفاده   پرسش اصلی علم اقتصاد 

 ترین میزان منافع و دست آوردن بیش به   مالک؟! 

 سطح باالتری از رفاه برای انسان 

 مسئله انتخاب   

 . ترین هزینه است ترین منافع و کم بیش انسان به حکم فطرت خود، در هر انتخابی به دنبال  

 
 

 ها بررسی منافع و هزینه          تجزیه و تحلیل »هزینه ـ فایده« 
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 انسان:   

 کند. گاه در مورد »روش انتخاب« اشتباه نمی . هیچ 1

 ها اشتباه کند. ممکن است در تشخیص یا محاسبه دقیق منافع و هزینه . اما  2

 رفتار غیرعقالنی یا عقالنیت محدود 

 هزینه فرصت   

 های دیگر است. . هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب 1

 ایم. نظر کرده گر آن چیزی است که با انتخاب خود از آن صرف بیان   مفهوم هزینه فرصت .  2

 مقدار منافع مربوط به دومین انتخاب برتر ]با انتخاب اولین گزینه برتر[   . نحوه محاسبه 3

   نظر شده مربوط به بهترین انتخابی که از آن صرف   مقدار منافع 

 ثال: یک قطعه زمین م 

 واحد منفعت     900الف( کشاورزی 

 هزینه فرصت   واحد منفعت     1100ب( احداث کارخانه 

 انتخاب   واحد منفعت     1500سازی ج( ساختمان 
 

 
داند در زمین خود چه محصولی بکارد. وی محصوالتی را که  کشاورزی یک زمین زراعی در اختیار دارد اما نمی 

 دهد. چنین منافع حاصل از فروش هریک را در جدول ارائه می تواند در زمین بکارد و هم می 

 خیلی سخت ـ    1396چی ـ  ـ قلم   126009کد سؤال:   

 کارد؟ الف( این کشاورز کدام محصول را در زمین خود می 

 ب( هزینه فرصت این انتخاب برای کشاورز کدام خواهد بود؟ 

 منافع حاصل از فروش جو  میلیون ریال   800

 منافع حاصل از فروش گندم  میلیون ریال   800

 منافع حاصل از فروش پنبه  میلیون ریال 900

 زمینی منافع حاصل از فروش سیب  میلیون ریال   850

 منافع حاصل از فروش پیاز  میلیون ریال   600

 

 میلیون ریال ناشی از کشت جو   800الف( پنبه، ب(    

 میلیون ریال ناشی از کشت جو   800زمینی، ب(  الف( سیب   

 زمینی میلیون ریال ناشی از کشت سیب   850الف( پنبه، ب(    

 زمینی ناشی از کشت سیب   میلیون ریال   850الف( گندم، ب(    

1 
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که اگر وی با مدرک لیسانس کار کند  کشد، درحالی سال طول می   2لیسانس فردی  تحصیالت تکمیلی فوق 

ی فرصت  هزار تومان درآمد داشته باشد. اگر او تصمیم به درس خواندن بگیرد هزینه   400تواند ماهیانه  می 

 سخت   1396چی ـ  ـ قلم   128903کد سؤال:   برایش برابر است با: 

 تومان   800/ 000   تومان   9/ 600/ 000  

 صفر    تومان   1/ 000/ 000  

 

 
فردی با یک سرمایه معین و با یک هزینه یکسان در زمین کشاورزی خود امکان کاشت دو محصول مختلف  

تن محصول   200فرنگی کند، گوجه زمینی را دارد. در این شرایط اگر اقدام به کاشت فرنگی و سیب مثل گوجه 

می به  درصورتی دست  و  سیب آورد  بکارد،  که  می   250زمینی  او  عاید  محصول  کیلو  تن  هر  قیمت  شود. 

که شخص اقدام  تومان برآورد شده است. درصورتی   700زمینی  تومان و قیمت هر کیلو سیب   1000فرنگی  گوجه 

 برای این انتخاب چقدر است؟ زمینی کند، هزینه فرصت از دست رفته  به کاشت سیب 

 تومان   175/ 000/ 000   تومان   25/ 000/ 000  

 قابل محاسبه نیست.    تومان   200/ 000/ 000  

 

 
ی شخصی در آن سکونت کند و یا آن را به شخص دیگری  تواند برای استفاده فردی صاحب ملکی است که می 

و ماهیانه   بابت آن کسب    600/ 000اجاره دهد  از  تجاری ریال  با  یا  و  نماید  ماهیانه  درآمد  سازی ملک خود، 

ی  ی شخصی از این ملک نماید، هزینه که فرد تصمیم به استفاده دست آورد. درصورتی ریال درآمد به   750/ 000

 ـ سخت   1396چی ـ  ـ قلم   216569کد سؤال:   باشد؟ فرصت این انتخاب او کدام گزینه می 

 شود.( درنظر گرفته می سازی ملک، صفر  ی تجاری )هزینه 

 ی آن به شخصی دیگر ریال از بابت اجاره   600/ 000ی  ی ماهیانه اجاره   

 سازی ملک خود ریال از بابت تجاری   750/ 000عایدی    

 سازی ملک ی ملک به شخصی دیگر و تجاری ریال از بابت اجاره   1/ 350/ 000  

 اخت کند. ای که فرد با سکونت در ملک دیگری، باید پرد میزان اجاره   

 

2 
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کند. وی تصمیم به رنگ  تومان درآمد کسب می   100/ 000ی وکالت  ازای هریک ساعت اشتغال به حرفه وکیلی به 

باشد. رنگ کردن خانه  تومان می   600/ 000ی انجام این کار توسط نقاش معادل  ی خود گرفته و هزینه کردن خانه 

ی فرصت  خود، این کار را در ساعات کاری انجام دهد، هزینه کشد. اگر او  ساعت طول می   10توسط خود وکیل 

 ـ سخت   1397چی ـ  ـ قلم   269968کد سؤال:   تصمیم وی کدام است؟ 

 ساعت   10ی وکیل به مدت  تومان، معادل میزان درآمد از دست رفته   1/ 000/ 000  

 تومان، معادل دستمزد نقاش   600/ 000  

 ی وکیل و دستمزد نقاش رفته ان دستمزد از دست التفاوت میز تومان، معادل مابه   400/ 000  

 ساعت   10ی وکیل به مدت  رفته تومان، معادل مجموع دستمزد نقاش و دستمزد از دست   1/ 600/ 000  

 
 تعریف علم اقتصاد:   

 . اقتصاد علم انتخاب است. 1

نیازهای نامحدود بشر را مطالعه و بررسی  . رابطه بین منابع و عوامل تولید کمیاب )که موارد استفاده مختلف دارند و  2

 د. کن می 

 کند. ها، رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می . با ارائه بهترین انتخاب 3

 هدف علم اقتصاد:   

 منظور استفاده از منابع و امکانات خویش کارگیری بهترین روش به راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به 

 

گیرد، عمدتًا ریشه در  انسان در مورد مسائل اقتصادی می اتی که  م تصمی 

 های نامحدود او دارد. نیازها و خواسته 
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 دهند. های علمی مورد مطالعه قرار می ـ دانشمندان علوم اقتصادی موضوعات اقتصادی را با روش 1

 ـ 2

کند تا  ها کمک می دانش اقتصاد با دقت درباره انواع منافع و هزینه 

ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان  ، سازمان ها انسان 

 ها را انتخاب کنند. بهترین 
 

 

 نتیجه این تالش فکری پدید آمدن اندیشه اقتصادی است. 

 

 

با گسترش و پیشرفت تمدن بشری، اندیشه اقتصادی بشر نیز تکامل  

 تری یافت. بیش 
 

 

 گیری علم اقتصاد شکل 
 

 

 اقتصاد: اهمیت علم    

 . جایگاه واال بین علوم و معارف بشری 1

 های اهل نخبگان برای ورود به دانشگاه . جزء انتخاب 2

 های جهان . یک رشته تحصیلی مهم در معتبرترین دانشگاه 3

 . عمق زیاد و بازار کار خوب 4

 . نشریات علمی فراوان و مقاالت علمی بسیار 5

 های اسالمی اقتصاد و آموزه   

 دهد. زمان مورد توجه قرار می عنوان یک دین کامل، دنیا و آخرت را هم اسالم به .  1

 االخره حسنه الدنیا حسنه و فی ربنا اتنا فی 

 کند. داند که اعتقادات انسان را تهدید می . اسالم در دسترس نبودن معاش را خطری می 2

 له   من ال معاش له ال معاد 
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فقر و رسیدن به رفاه و توانگری مادی پسندیده است و کسی که برای ارتقای سطح زندگی  . از نظر اسالم، تالش برای رفع  3

 کند شایسته تقدیر است. کوشد، همانند کسی که در راه خدا جهاد می نوعانش می خانواده یا هم 

 الل الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل 

 . دلیل فرستادن پیامبران و فلسفه ارائه دین: 4

ای دارد اما عقل انسان را به تنهایی برای موفقیت و رسیدن به هدف کافی  م، اقتصاد در زندگی فرد اهمیت ویژه از نظر اسال 

 داند. نمی 

کننده فرآیندی است که  چه اسالم در قالب تأکید بر اخالق و احکام اقتصادی ارائه کرده، چراغ راه و تکمیل . تمامی آن 5

 ها نیاز دارد. خود به آن   عقالنیت اقتصادی برای رسیدن به اهداف 

 . علت توجه اسالم به اقتصاد: 6

 الف( اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی در اجتماع و حیات جمعی انسان 

 های زندگی فرد، جامعه و خانواده اعم از اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ب( تأثیر عوامل اقتصادی بر همه جنبه 

 اسی و فرهنگی خود . جامعه اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سی 7

 

 سیر توجه کند. م ترین ابزارها در این  باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابه یکی از مهم 

 

 چند مفهوم اولیه   

   شی )فیزیکی و ملموس( + ارزش اقتصادی و بازاری + تأمین نیاز و خواسته   کاال 

 غیرملموس و غیرفیزیکی + ارزش اقتصادی و بازاری + تأمین نیاز و خواسته   خدمات 

 کاال و خدمات:   

 از شخصی کننده برای رفع نی خریدار: مصرف   . نهایی )مصرفی( 1

 خریدار: تولیدکننده برای ادامه فرآیند تولید و تبدیل به کاالی دیگر   ای . واسطه 2

 کاال:   

 شود. بار مصرف تمام می با یک   دوام . بی 1

 گیرد. شود بلکه در طول زمان خدمات آن مورد مصرف قرار می خودش مصرف نمی   . بادوام 2

 شود. کار گرفته می کاالی بادوامی که در فرآیند تولید از سوی نیروی انسانی به   ای کاالی سرمایه .  3
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 کاال و خدمات:   

 برای تأمین نیازهای اولیه و مهم   . ضروری )اساسی( 1

 تر اهمیت برای تأمین نیازهای کم   . تجملی )لوکس( 2

 تشخیص میزان اهمیت کاال )ضروری یا تجملی بودن کاال(   

 کنندگان نسبت به قیمت کاال ن حساسیت مصرف . میزا 1

 کاالی ضروری   . حساسیت کم به قیمت 2

 کاالی تجملی   . حساسیت زیاد به قیمت 3

 بازیگران و فعاالن عرصه اقتصاد   

 الف( بازیگران ُخرد: 

 کنندگان( . خانوارها )مصرف 1

 های تولیدی )تولیدکنندگان( . مؤسسات و شرکت 2

 ایجاد نظم و نظارت بر اقتصاد و تأمین برخی نیازهای عمومی مثل امنیت   دولت   ب( بازیگر کالن 

 ای المللی و منطقه های اقتصادی بین پ( سازمان 

 

 


