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ارائٔه طرح ها و اصوالً تبىىن جهت گىرى اقتصاد اسالم در راستاى حفظ منافع محرومىن و   گسترش 
مشارکت عمومى آنان و مبارزٔه اسالم با زراندوزان  ، بزرگ ترىن هدىه و بشارت آزادى انسان از   اسارت 
فقر  و تهىدستى به   شمار مى رود و  بىان اىن حقىقت که صاحبان مال  و   منال در حکومت اسالم هىچ امتىاز 
و   برترى اى از اىن جهت بر فقرا ندارند و ابدًا  اولوىتى به آنان تعلق نخواهد گرفت ، مسلم راه شکوفاىى 

و  پرورش استعدادهاى خفته و سرکوب شدٔه پابرهنگان را فراهم مى کند.
امام خمىنى )ره(  



فهرست

بخش اّول ــ مقدمات

 ٢ فصل اّول: اقتصاد چىست؟     
17 فصل دوم: حسابدارى ملّى     
29 فصل سوم: عرضه و تقاضا     

بخش دوم ــ تولىد  

41 فصل اّول: تولىد و عوامل تولىد     
51 فصل دوم: نىروى انسانى     

بخش سوم ــ آشناىى با برخى نهادهاى اقتصادى

62 فصل اّول: پول      
81 فصل دوم: بانک      

      



بخش چهارم ــ توسعۀ اقتصادى

93 فصل اّول: مفاهىم و معىارهاى توسعه    
100 فصل دوم: استقالل اقتصادى     
109 فصل سوم: توزىع درآمد و فقر     

بخش پنجم ــ دولت و اقتصاد

116 فصل اّول: نقش دولت در اقتصاد    
124 فصل دوم: بودجٔه دولت     
141 فصل سوم: دولت و توسعه     

بخش ششم ــ اقتصاد جهان )نظام اقتصاد بىن الملل(

146 فصل اّول: تجارت بىن الملل     
156 فصل دوم: آشناىى با برخى نهادها و سازمان هاى مؤثر در اقتصاد جهان 



مقدمه
علم اقتصاد بخشى از دانش بشرى است که در طول دو قرن اخىر اهمىت زىادى ىافته است. اىن 
رشته شاخه اى از علوم اجتماعى است اّما در بىن رشته هاى مختلف اىن علوم، جاىگاه وىژه اى دارد. 
دلىل اىن امر نىز اهمىت ىافتن هرچه بىشتر مسائل و موضوعات اقتصادى در زندگى بشر امروزى است. 
براى مثال، امروزه در سطح بىن المللى، کشورهاىى شناخته شده و مطرح اند که اقتصادى قوى دارند. 
از سوى دىگر، در قرون اخىر با تغىىرات سرىع فّناورى و تحوالتى که در ساختار اقتصادى جوامع به 
وقوع پىوسته، علم اقتصاد نىز به طور دائم پىچىده تر شده است. به هر حال، سعى مؤلفان اىن کتاب بر 
اىن بوده است که مفاهىم و اصطالحاتى از مباحث اقتصادى را به شما دانش آموز عزىز معرفى کنند و 
به اىن وسىله، زمىنٔه الزم براى درک مسائل و مباحث اقتصادى را فراهم آورند؛ بنابراىن، کتاب حاضر 
مجموعٔه مفىدى از اطالعات الزم را براى درک مسائل واقعى اقتصادى مطرح در جامعٔه امروزى در 

اختىار شما قرار مى دهد.
براى کمک به شما جهت ىادگىرى هر چه بهتر مباحث مطرح شده و درک بهتر آنها، هر فصل 
کتاب با ىک سؤال انگىزاننده آغاز شده است. در عىن حال، در هر فصل نىز فعالىت ها و پرسش هاىى 

را گنجانده اىم.
امىدوارىم با انجام دادن اىن فعالىت ها و تمرىن ها مطالب را بهتر بىاموزىد و آموخته ها را در 

زندگى خود به کار گىرىد.
گروه اقتصاد                                                                                                         
دفتر تألىف کتاب های درسى ابتداىی و متوسطه نظری


