
 

 

 بخش اول
 

  9صفحه  1-1فعالیت 
 امکانات رفاهی و... –پوشاک  –خوراک  –نیازهای مادی : مسکن 

 
 نیازهای آموزشی و.... –نیازهای عاطفی  –احترام  –نیازهای ؼیر مادی : امنیت 

 
 11صفحه  1-2فعالیت 

خرید مواد خوراکی و...بهترین مصرؾ پول ماهانه این است که بهترین استفاده را  –کتاب کمک درسی –لباس  –لوازم التحریر 
 )  پاسخ فعالیت بستگی به نظر دانش آموزان دارد.(از آن بریم. ...... 

 
 11صفحه  1-3فعالیت 

انتخاب نماینده مجلس وریاست  -انتخاب همسر –کونت محل س–محل تحصیل  –انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه 
 جمهوری و... .انتخاب افراد در همه موارد ذکرشده باید عمالنی باشد.ودر هر انتخابی منافع آن را در نظر بگیریم.

 
 12صفحه  1-4فعالیت 

زیاد وبلندمدت جایگزین می  در انتخاب های کوتاه مدت , منفعت کم ,مولتی وکوتاه مدت کسب می شوداما در بلند مدت منافع
مثال کشورهایی که صادرات وفروش بی رویه نفت دارند وبه فکر ذخیره سازی برای نسل های آینده ویا تولید فرآورده های  شود.

   احتمال اینکه باکمبود ذخایر درآینده مواجه شوند وجود دارد. نفتی نیستند بدلیل انتخاب کوتاه مدت )صرفا فروش نفت (
 

 13صفحه  1-5ت فعالی
 پارک ...(–کتابخانه  –بعهده دانش آموز باتوجه به اولویت ها وکمبودهای شهر خودپاسخ دهد.بطورمثال )بیمارستان 

 
 16صفحه  1-6فعالیت 

 تماضا  –درآمد   ت  -پس انداز  د -عرضه   پ -لیمت   ع -بودجه     ق -واردات    ب -توزیع    و -ارز  ت -الؾ
 بانک  -توسعه     ب -سرمایه گذاری     ت-مالیات     س -مصرؾ    م -تولید   م -ت
 

 19صفحه    1-7فعالیت 
 نیاز به ارتباطات....... –هزینه دارو و درمان -خدمات :نیازبه آموزش   –پوشاک –لوازم منزل  –مواد خوراکی کاال :

 
 21صفحه   1-8فعالیت 

 و....پشم –پنبه  -تصویر تلویزیونالمپ  -گلگیر –الستیک اتومبیل 
  

 23صفحه  2-1فعالیت 
 برای تهیه نان مراحل مختلفی طی می شود:

 مرحله چهارم : تبدیل گندم به آرد –مرحله سوم : برداشت محصول گندم –مرحله دوم :تولید گندم  –مرحله اول :کاشتن بذر گندم 
 مرحله پنجم : تهیه نان . 
 

 25صفحه  2-2فعالیت 
مورد نانوایان عالوه بر کسب سود خدمت به مردم ورضایت مردم نیز می توان ذکر کرد. و در مورد مدرسه سازان )خیرین( در 

 .بی شک افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند خدمت به مردم و وموفمیت کشور از اهداؾ آنان می باشد
 

 29و  28صفحه   2-3فعالیت 
 وانند صاحب تولید شود وهم دستمزدبگیرد ودر سودوزیان شریک نشود.عوامل انسانی هم می ت -الؾ(1 

 ابزارتولید مانندماشین آالت کشاورزی می توانند مانند عوامل انسانی در محصول شریک شوند.-ب   
 
 مدیریت در برنامه ها ومصرؾ.....-آموزش نیروهای متخصص –تولید داخلی وعدم وابستگی به خارج  ( توجه به2

 پیشنهادی بودند.ضمن تعریؾ التصاد مماومتی می توان پاسخ های بیشتری ارائه داد.( )پاسخ ها
 
 
 

 95-96سال تحصیلی –پایه دهم علوم انسانی –پاسخ فعالیت های التصاد 
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 )به عهده دانش آموز ( 29صفحه  2-4فعالیت 

 
 31صفحه  2-5فعالیت 

 هزینه آب وبرق.... –دستمزد کارکنان  –خرید مواد اولیه  -نگهبانی –هزینه انبارداری  -الؾ
تولید وعرضه کاالی باکیفیت جلب اعتماد ورضایت مشتریان  –جلوگیری از اتالؾ نیرو  –باصرفه جویی درمصرؾ مواد اولیه 

 و ... می توان سود این واحد تولیدی را افزایش داد.
 

 33صفحه  3-1فعالیت 
 می توان به دانش آموزان پیشنهاد داد لیمت مثال گوشت را در طی ماههای مختلؾ بررسی کنند. –)بعهده دانش آموز( 

 
 37صفحه  3-2فعالیت 

                                                  

 منحنی عرضه و تماضا رسم شود.
  

 
 41صفحه  4-1فعالیت 

 گاهی کشورهای دشمن برای تضعیؾ دولت و مردم آمار و ارلامی اشتباه می دهند. بعنوان مثال میزان تورم را اعالم می کنند 
 ولی این تورم نسبت به چه زمان وسالی است را مشخص نمی کنند.

 
 )پاسخ به عهده دانش آموز(  42صفحه  4-2فعالیت 

 
  44صفحه  4-3فعالیت 

 هزینه استهالک –تولیدخالص داخلی =تولیدناخالص داخلی                  تعداد کاال وخدمات×ارزش کلی  = ارزش هر واحد 
                                                  5111111-848111111=843111111                       مواد ؼذایی   211111×41=8111111  

     ماشین آالت 2111111×351=711111111
 پوشاک 21111×5111=111111111
 دمات ارائه شده خ     41111111

--------------------------------- 
  843111111تولیدخالص داخلی =                             تولید ناخالص داخلی 848111111

 
 45صفحه  4-4فعالیت 

ی می باشد و میزان تخریب محیط زیست به عنوان استهالک سرمایه باید در نظر گرفته این تولیدات شامل تولیدات ناخالص داخل
 آن سرمایه شود. خشی از تولیدات کشور صرؾ جبران شود.زیرا محیط زیست به عنوان سرمایه کشوری می باشد و باید ب

 
 48صفحه  4-5فعالیت 

 را به عنوان سال پایه در نظر میگیریم. 94سال 
 (3211×12(+)2511×15=)38411+37511=75911 =  لیمت جاری 

 
 (3211×11(+)2511×21=)32111+5111=82111لیمت ثابت = 

 
 )بعهده دانش آموز(    48صفحه  4-6فعالیت 

 بخش دوم
 55صفحه  1-1فعالیت 

به اختراع پول شاهی ... به دلیل حجم زیاد وافزایش جمعیت و نیاز به پول بیشتر جوامع الدام  -عباسی-پول هایی نظیر اشرفی
 جدیدی که همان پول کاؼذی است نمودند.

 
 

 ممدارعرضه ممدارتماضا لیمت

111 71 31 

151 61 41 

211 51 51 

251 41 61 

311 31 71 



 
 56صفحه  1-2فعالیت 

استفاده از کارت اعتباری ودیگر روش های  -سهولت در مبادله.-در امان بودن از سرلت-مزایای استفاده از چک :حجم کم
 اینترنتی باعث می شود:انتمال مبالػ آسان تر وسرعت انتمال باال برود.

 
 61صفحه  1-3فعالیت 

افزایش حجم پول در صورتی که همراه افزایش حجم تولید در جامعه نباشد موجب تورم می شود.چون در این حالت افزایش پول 
 که این امر تورم را بدنبال دارد., فمط لدرت خرید وتماضا را بدون افزایش عرضه کاال باال می برد 

 
 آموز می باشد( بعهده دانش 2-4    2-3   2-2   2-1) فعالیت های 

 
 73صفحه   3-1فعالیت 

 فرانسه. -هلند –توکیو  –بورس لندن 
 

 74صفحه  3-2فعالیت 
خرید اوراق مشارکت: اورالی که توسط دولت وشهرداری وشرکت های خصوصی ودولتی منشر می شودچون درطرحها  -1

 کم است.وسرمایه گذاری ها ی سودآور استفاده می شوند,سودآور هستندو میزان ریسک آنها 
 

پول خود را در بانک هایی که شرایط بهتری دارند پس ,سپرده گذاری در بانک: افراد به جهت سود مطمن وریسک کم -2
 انداز می کنند و نوسانات بازار تاثیری در اصل مبلػ و سود آن ندارد.

 
بورس بستگی به اوضاع خرید سهام شرکت های عضو بورس: میزان سود دهی و خطر در خرید سهام شرکت های عضو -3

میزان عرضه و تماضای سهام در بازار به چنین بورس که سهام آن خریداری شده وهم التصادی کشور و وضعیت شرکت عضو
 بورس دارد.

 

 بخش سوم 
 ( )پاسخ بعهده دانش آموز ( 1-3   1-2   1-1فعالیت های )

 
 بعهده دانش آموز  86صفحه   2-1فعالیت 

 
 87صفحه  2-2فعالیت 

جمعیت 
 )میلیون نفر(

درصد درآمد  دهک
 ملی

میزان در 
 آمد)میلیاردلایر(

 2111 درصد 4 سهم دهک اول 1

 2511 درصد 5 سهم دهک دوم 1

 3111 درصد 6 سهم دهک سوم 1

 3511 درصد 7 سهم دهک چهارم 1

 4511 درصد 9 سهم دهک پنجم 1

 4511 درصد9 سهم دهک ششم 1

 5111 درصد 11 سهم دهک هفتم 1

 6111 درصد 12 سهم دهک هشتم 1

 7511 درصد 15 سهم دهک نهم 1

 11511 درصد 23 سهم دهک دهم 1

میلیون 11
 نفر

درصد  111
 جمعیت کشور

درصد  111
 درآمد ملی کشور

 میلیارد لایر 51111

 
مالیاتی عاملی است که       تم مناسب و کارآمد س)بعهده دانش آموز( )پیشنهاد : به وجود آوردن یک سی 88صفحه  2-3فعالیت 

 می توان بوسیله آن برای توزیع عادالنه درآمد و رفع فمر استفاده کرد.
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 بخش چهارم 
  91صفحه   1-1فعالیت 

از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری ما نیاز به نهادی که اداره امور این جوامع را به عهده بگیرداحساس می -1
تدریج نخستین دولت ها بوجود آمدند.ماهیت این نهاد و میزان لدرت آن در جوامع مختلؾ متفاوت بوده اما شده.بنابراین به 

باگذشت زمان وتکامل جوامع به ویژه دست یابی به فناوری های نوین وپیشرفت های سریع در تسخیر طبیعت محدوده التدار 
 دولت وسیع تر شده است.

 
 استثنایی و بیشتر حافظان نظم و امنیت و مدافع دود بوده و به موارد خاص و حالت های در گذشته نمش دولت کم رنگ و مح-2

ملت ها در ممابل دشمنان داخلی وخارجی بودند وبرای تامین هزینه های مربوط به این فعالیت ها الدام به جمع آوری مالیات می 
 ایجاد اشتؽال و ممابله باتورم و... می باشد.–ی رشدو توسعه التصاد -کردند.ولی امروزه : وظایفی نظیر هدایت جامعه

 
    92صفحه  1-2فعالیت 

مهاجرت –متناسب نبودن رشته های فارغ التحصیالن دانشگاهی با مشاؼل مورد نیاز موجود  -نبود مراکز تولیدی به اندازه کافی
 و....بی رویه از نماط دیگر 

 
 92صفحه  1-3فعالیت 

 پایین آوردن لدرت خریدجامعه و... -تماضای بی رویه وؼیر ضروریاز اجتناب  –اضا متناسب کردن میزان عرضه و تم
 

  95صفحه  1-4فعالیت 

 بازده طوالنی مدت این سرمایه گذاری ها... -نیاز به سرمایه اولیه بسیار زیاد –: عدم اطمینان از سود آوری  صنایع فوالد 

 
 ( به عهده دانش آموز 1-6و   1-5فعالیت های )

 
   99صفحه  2-1فعالیت 

 وجود بودجه الزاماتی ایجاد می کند تا دخل وخرج را با یکدیگر متناسب کنیم تا در آینده با مشکل روبه رو نشویم.
 

 ( به عهده دانش آموز 2-4و   2-3و  2-2فعالیت )
 

 116صفحه  2-5فعالیت 
,مالیات بیشتری دارندنسبت به افراد کم درآمد  ایی باالتری که درآمد و دار مالیات با نرخ تصاعدی. چون به این وسیله از افرادی

 دریافت می شود. 
 

 118صفحه  2-6فعالیت 
 امکان تامین معیشت.... -استمالل مالی فرد -سالمت جسمی و روانی فرد -الؾ
 کمک به استمالل کشور... -پرورش انسان های سالم و کارآمد –افزایش سطح بهداشت جامعه  -ب
 

 بخش پنجم
 

 112صفحه  1-1فعالیت 
 مایکروفر. و.....–لباسشویی  –ماشین ظرفشویی 

 
 112صفحه  1-2فعالیت 

 حموق بازرگانی ...که در سطح کارشناسی و ارشد و دکترا وجود دارد.–التصاد بین الملل  -مدیریت بازرگانی
 

  115صفحه  1-3فعالیت 
وجود        -شرایط آب وهوایی مناسب برای تولید پسته -تولید فرشارزان بودن مواد اولیه  -کمتربودن دستمزد نیروی انسانی 

 نمشه های ماهر و زیبای بافت فرش ... -لالیبافان متخصص 
 
 
 
 



 
 

 117صفحه  1-4فعالیت 
از طریك سیاست نرخ ارز میزان ورود و خروج کاال , خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.در 

 نرخ ارز تولیدکنندگان خرد,متضرر خواهند شد. صورت نوسانات
 

 به عهده دانش آموز 1-5فعالیت 
 

 122صفحه  1-6فعالیت 
 مشکل در زمینه دارو... -کاهش ارتباط با سایر کشورها –منفی : سختی صادرات و واردات 

افزایش  -ارج می شودکشور ازتک محصولی بودن خ,بدلیل نداشتن واردات  –مثبت :کاهش وابستگی به کشورهای خارجی 
 تولیدات داخلی و...

 
 به عهده دانش آموز  123صفحه  1-7فعالیت 

 
 به عهده دانش آموز 128صفحه  2-1فعالیت 

 
 (131به عهده دانش آموز.) مراجعه به کتاب درسی صفحه  131صفحه  2-2فعالیت 

 
 132صفحه  2-3فعالیت 

 کنترل آالینده های محیط زیست و.... –حفاظت از منابع طبیعی  -جلوگیری از ساخت وسازدر محیط های حفاظت شده
 

 به عهده دانش آموز -133صفحه  2-4فعالیت 
 

 138صفحه  3-1فعالیت 
رؾ گرایی و مبارزه با اسراؾ و زیاده روی بود.به تمام سازمانها ونهادها جهت دوری از تجمالت  و مص 1375شعار سال 

 صرفه جویی ابالؼیه هایی صادر شد.
 

 به عهده دانش آموز 3-3و  3-2فعالیت 
 

 142صفحه  3-4فعالیت 
نهال گستر رویان ,پیشرو در ارائه خدمات کشاورزی مدرن وعلمی ,محصوالت مختلفی را توسعه داده است که برای شرکت  

 ..(و.تولیدانواع نشاء مکانیزه صنعتی. -فضای سبزنخستین بار در ایران انجام می شوند.)طراحی سه بعدی 
 

 143صفحه  3-5فعالیت 
 در زمینه های مختلؾ مانند صنعت, پزشکی,هسته ای, کشاورزی,نظامی و...به دست آمده است.موفمیت هایی در دوران تحریم 

 بالستیک..( -نظامی : تولید موشک های تدافعی )کروز
 پروژه فضایی : موشک های ماهواره

 پیوند اعضا-سرطان (-شکی : ساخت دارو )دیابتپز
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 خانم حسینی  دبیرستان شاهد موسوی
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