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مشاوران      آمـوزش

ــی  ــاب درس ــک کت ــا ی ــم، تنه ــۀ ده ــاد در پای ــاب اقتص کت
نیســت! بلکــه مجموعــۀ مفیــدی از مفاهیــم و اصطالحــات علم 
اقتصــاد اســت کــه زمینــۀ الزم بــرای شــناخت و عالقه منــدی 
دانش آمــوز علــوم انســانی بــا علــم اقتصــاد را – تــا حــدودی- 

فراهــم و تقویــت ســاخته اســت.

ــتردۀ  ــردی و گس ــم کارب ــوزۀ عل ــی در ح ــاب درس ــا کت تنه
ــت1 : ــده اس ــف ش ــل تألی ــش و 14 فص ــاد در 5 بخ اقتص

1  مبنای این دسته بندی و معرفی فصل ها، کتاب چاپ سال 96 است. 

ــم و اصطالحــات  ــن مفاهی ــا ای ــوز ب ــن بخــش، دانش آم  در ای
ــود: ــنا می ش آش

علــم »اقتصــاد« و اهمیــت آن، هزینــۀ فرصــت، تولیــد و 
عوامــل آن، درآمــد و ســود، رفتارهــای اقتصــادی، تولیــد کل 

ــتهالک. و اس
همچنیــن در 4 فصــِل ایــن بخــش، ســعی شــده بــه رونــد کلی 
تولیــد کاال و خدمــات، خریــد و فــروش آن هــا  و شــاخص های 

اندازه گیــری ایــن چرخــۀ اقتصــادی پرداختــه شــود. 

بخش اول:

معرفـیبخشها
وفصلهایکتاب

کاری از مرکز مشاورۀ »انسانی یار«

- کتاب درسی اقتصاد ................................................
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-  اقتصاد؛ کنکور و سرمایه گذاری درست آن...

-   تحلیل اقتصاد کنکور 98 ...................................

- روش مطالعه اقتصاد................................................

- منابع مطالعاتی اقتصاد............................................

- برنامۀ پیشنهادی مطالعه اقتصاد.........................

- مصاحبه با وحید تمنا...............................................
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مفاهیــم اقتصــادی »رشــد، توســعه و پیشــرفت« و نیــز 
ــش  ــن بخ ــث ای ــد از مباح ــع درآم ــر و توزی ــات فق موضوع

هســتند. 
ــه »چگونگــی اندازه گیــری رشــد  ــن بخــش، ب در دو فصــل ای
و توســعۀ کشــورها، تفــاوت توســعه و پیشــرفت، فقــر در 
جوامــع، نابرابــری در توزیــع درآمــد و چگونگــی کاهــش ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــا« پرداخت نابرابری ه

   بخش سوم:  
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بخش دوم:

موضــوع ایــن بخــش از کتــاب، پــول و مباحــث مربــوط بــه آن 
اســت: تاریخچــۀ پــول، پشــتوانۀ پــول، قــدرت خریــد، وظایــف 
ــن چگونگــی تاســیس  ــک کشــور. هم چنی ــورم در ی ــول و ت پ
ــواع بانک هــا و ســپرده های بانکــی، اســناد اعتبــاری  بانــک، ان
و بــازار بــورس اوراق بهــادار از موضوعــات دیگــر ایــن بخــش 

هســتند.
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   *مسائلاقتصادی
امتحــان و کنکــور اقتصــاد بــه پیــروی از مطالــب کتاب درســی، 

در دو موضــوع اســت: مفاهیــم اقتصــادی - مســائل اقتصادی. 
سهم مسائل اقتصادی از هر بخش کتاب درسی را ببینید:

ــش از  ــن بخ ــه در ای ــه البت ــی ک ــه روز و جذاب ــات ب موضوع
کتــاب بــهطــورکلــی دربــارۀ آن بحــث شــده عبارتنــد از:
تجــارت بیــن الملــل از گذشــته تــا امــروز، دالیــل شــکل گیری 
ــم اقتصــادی، مســیر  ــق، تحری ــت نســبی و مطل تجــارت، مزی
تاریخــی اقتصــاد ایــران، اقتصــاد در قانــون  اساســی و اقتصــاد 

مقاومتــی ایــران.

بخش پنجم:

موضوعفصلبخش

1
سود حسابداری و ویژه 2

نمودار عرضه و تقاضا3

 تولید خالص و ناخالص ، درآمد سرانه و تولید کل 4

 تورم و نقدینگی21

دهک های درآمدی32

محاسبه مالیات ثابت و تصاعدی42
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بخش چهارم:

ــتر  ــاب بیش ــوی کت ــگ و ب ــم، رن ــر بروی ــه جلوت ــدر ک هرچق
بــه ســمت وســوی علــوم انســانی مــی رود. در ایــن بخــش از 
ــام شــده اســت.  ــت ادغ ــم مدیری ــا عل ــم اقتصــاد ب ــاب، عل کت
ــن  ــت و همچنی ــت دول ــت،دخال ــادی دول ــش اقتص »نق
ــن  ــات ای ــا« از موضوع ــادی دولت ه ــتهایاقتص سیاس

ــتند.  ــش هس بخ
 ایــن بخــش در کل رابطــۀ متقابــل دولــت و اقتصــاد را بررســی 

ــد: می کن
   * نقــش دولــت در زمینــۀ اقتصــاد: اشــتغال کامــل و تثبیــت 

ــا. ــازار و قیمت ه ب
   * تاثیــر اقتصــاد بــر فعالیتهــای دولــت: وابســتگی هزینه هــا 

و درآمدهــای دولــت بــه مســائل اقتصــادی. 
   * تنظیم بودجه و قوانین کلی آن توسط دولت.

   * بحث شیرین مالیات، انواع مالیات و نحوۀ محاسبۀ آن. 
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نتیجهاینکه:

ــاب  ــه ، کت ــال فاصل ــک س ــا ی ــانی ب ــتۀ انس ــوز رش دانش آم
ــانی و  ــتۀ انس ــه رش ــال اول ورود ب ــد: س ــاد را می خوان اقتص

ــور دارد. ــه کنک ــالی ک س
قطعــا تجربــۀ او در ایــن دو بــار، متفــاوت از هــم خواهــد بــود. 
چــرا کــه در ســال دهــم بــه دلیــل محدودیت هــای آموزشــی، 
ــم  ــۀ »مفاهی ــز در زمین ــاد متمرک ــناخت او از درس اقتص ش
ــت،  ــم گف ــه خواهی ــی ک ــه دالیل ــا ب ــت و بن ــادی« اس اقتص
بخش هــای مربــوط بــه »مســائل اقتصــاد« آن طــور کــه بایــد 

ــرد. ــرار نمی گی ــز ق ــه و تمرک ــورد توج ــاید م و ش
دالیلــی از جملــه اینکــه: 1( زمــان تدریــس هفتگــی این درس 
در طــول هفتــه محــدود بــه یــک جلســه اســت؛ 2( تدریــس 
کامــل مســائل اقتصــاد نیــاز بــه پیش نیازهــای محــدود 
ــی  ــان کاف ــو زم ــک س ــه از ی ــات دارد ک ــر از ریاضی ــا موث ام
ــران  ــر دبی ــوی دیگ ــدارد و از س ــود ن ــوزش آن وج ــرای آم ب
ــد. ــادی ندارن ــل زی ــوع تمای ــن موض ــرای ای ــوزان ب و دانش آم

 3( البتــه کــه بــرای تمریــن و حــل مســائل مختلــف نیــز بایــد 
ــر  زمــان خاصــی در نظــر گرفتــه شــود کــه ظاهــراً امکان پذی

! نیست

ــب  ــد. داوطل ــرق می کن ــاد ف ــتان اقتص ــور داس ــال کنک در س
کنکــور اگــر زیــرک باشــد و قبــل از شــروع مطالعــه )طبــق
ــه  ــم( ابتــدا نگاهــی ب ــاپیشــنهاددادهای ــهم روشــیک
ســواالت کنکــور اقتصــاد بیانــدازد، پــی می بــرد کــه داســتان 
کنکــور ایــن درس متفــاوت از مدرســه خوانی آن اســت! 
ــد و  ــودار را ببین ــئله و نم ــت های مس ــهم 50% تس ــی س وقت
ــواالت  ــودن س ــی ب ــد بخش ــودن و چن ــی ب ــن طوالن هم چنی
مربــوط بــه مفاهیــم را، قطعــا بــه کنکورشناســی درســت تری 

خواهــد رســید.

ــاد  ــواالت اقتص ــارم س ــم، ب ــۀ ده ــه در پای ــت ک ــت اس درس
ــادی  ــه زی ــاد توج ــائل اقتص ــه مس ــه ب ــد ک ــاب می کن ایج
نشــود یــا شــاید زمــان کافــی بــرای تدریــس آن وجــود نــدارد. 
امــا آنچــه در آزمــون سراســری از همــان دانش آمــوز خواســته 
ــوزی او  ــش آم ــۀ دان ــناخت و تجرب ــاوت از ش ــود، متف می ش

ــات:  ــن توضیح ــا ای ــد. ب می باش
ــرمشــاورهســتید: ایــن شــناخت را در همــان اولیــن  اگ

ــد.  ــانی بدهی ــوز انس ــه دانش آم ــود ب ــاورۀ خ ــه مش جلس
اگــردبیــراقتصــادهســتید، ایــن موضــوع را بــه 
ــوص  ــدام در خص ــری و اق ــد و تصمیم گی ــوزان بگویی دانش آم

ــد. ــذار کنی ــان واگ ــه خودش ــا آن را ب ــدن ب ــرو ش روب
ــا...  ــی ی ــا یازدهم ــی ی ــتید )دهم ــوزهس ــردانشآم اگ
ــی را  ــاد، زمان ــۀ درس اقتص ــروع مطالع ــل از ش ــا قب ( حتم
ــد  ــر اختصــاص بدهی ــال اخی ــای 3س ــرای بررســی کنکوره ب
ــرق  ــا ســال دهــم ف ــا بدانیــد داســتان کنکــور ایــن درس ب ت

می کنــد!
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*فعالیتهاوپرسشهایکتاب

 در هــر فصــل از کتــاب، پرســش هایی بــرای یادگیــری بیشــتر 
ــۀ  ــد: از تجرب ــادی دارن طــرح شــده اســت. ســواالت تنــوع زی
ــود  ــیده می ش ــی پرس ــارۀ موضوع ــوز درب ــخصی دانش آم ش
ــز  ــر فصــل نی ــی ه ــای گروهــی. پرســش های پایان ــا بحث ه ت

قابــل توجــه و مهــم هســتند.

بــا توجــه بــه اینکــه درس اقتصــاد تنهــا در یــک ســال از ســه 
ــس  ــی دورۀ دوم متوســطه رشــتۀ انســانی تدری ســال تحصیل
می شــود، جــا دارد کتــاب درســی آن، بیشــتر از این هــا 
ــد. ــم اقتصــاد آشــنا کن ــا عل ــوم انســانی را ب ــوزان عل دانش آم

ــا: اضافــه کــردن بخش هــای تکمیلــی بــه هــر  پیشــنهادم
فصــل )بــا توجــه بــه موضــوع آن فصــل( یــا حداقــل در پایــان 
هــر بخــش از کتــاب اســت. اضافــات تکمیلــی ماننــد »مجلــۀ 
ــا  ــانی را ب ــوز انس ــه دانش آم ــرد ک ــن رویک ــا ای ــادی«؛ ب اقتص
علــم روز اقتصــاد یــا مکاتــب اقتصــادی و نظریه هــای مختلــف 
ــروز و  ــا ام ــته ت ــزرگ از گذش ــان ب ــرح آن، اقتصاددان و مط

مطالبــی از ایــن دســت آگاه ســازد. 

ــه ــی،روشمطالع ــابدرس ــائِلکت ــرایبخــشمس ب
وکارهــایویــژهایبــهشــماگفتهایــم.ادامــه

ــد. ــتبخوانی ــادق ــادراب ــوژیاقتص ترمینول
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نتیجهاینکه:

ــاب  ــه ، کت ــال فاصل ــک س ــا ی ــانی ب ــتۀ انس ــوز رش دانش آم
ــانی و  ــتۀ انس ــه رش ــال اول ورود ب ــد: س ــاد را می خوان اقتص

ــور دارد. ــه کنک ــالی ک س
قطعــا تجربــۀ او در ایــن دو بــار، متفــاوت از هــم خواهــد بــود. 
چــرا کــه در ســال دهــم بــه دلیــل محدودیت هــای آموزشــی، 
ــم  ــۀ »مفاهی ــز در زمین ــاد متمرک ــناخت او از درس اقتص ش
ــت،  ــم گف ــه خواهی ــی ک ــه دالیل ــا ب ــت و بن ــادی« اس اقتص
بخش هــای مربــوط بــه »مســائل اقتصــاد« آن طــور کــه بایــد 

ــرد. ــرار نمی گی ــز ق ــه و تمرک ــورد توج ــاید م و ش
دالیلــی از جملــه اینکــه: 1( زمــان تدریــس هفتگــی این درس 
در طــول هفتــه محــدود بــه یــک جلســه اســت؛ 2( تدریــس 
کامــل مســائل اقتصــاد نیــاز بــه پیش نیازهــای محــدود 
ــی  ــان کاف ــو زم ــک س ــه از ی ــات دارد ک ــر از ریاضی ــا موث ام
ــران  ــر دبی ــوی دیگ ــدارد و از س ــود ن ــوزش آن وج ــرای آم ب
ــد. ــادی ندارن ــل زی ــوع تمای ــن موض ــرای ای ــوزان ب و دانش آم
 3( البتــه کــه بــرای تمریــن و حــل مســائل مختلــف نیــز بایــد 
ــر  زمــان خاصــی در نظــر گرفتــه شــود کــه ظاهــراً امکان پذی

! نیست

ــب  ــد. داوطل ــرق می کن ــاد ف ــتان اقتص ــور داس ــال کنک در س
کنکــور اگــر زیــرک باشــد و قبــل از شــروع مطالعــه )طبــق
ــه  ــم( ابتــدا نگاهــی ب ــاپیشــنهاددادهای ــهم روشــیک
ســواالت کنکــور اقتصــاد بیانــدازد، پــی می بــرد کــه داســتان 
کنکــور ایــن درس متفــاوت از مدرســه خوانی آن اســت! 
ــد و  ــودار را ببین ــئله و نم ــت های مس ــهم 50% تس ــی س وقت
ــواالت  ــودن س ــی ب ــد بخش ــودن و چن ــی ب ــن طوالن هم چنی
مربــوط بــه مفاهیــم را، قطعــا بــه کنکورشناســی درســت تری 

خواهــد رســید.

ــاد  ــواالت اقتص ــارم س ــم، ب ــۀ ده ــه در پای ــت ک ــت اس درس
ــادی  ــه زی ــاد توج ــائل اقتص ــه مس ــه ب ــد ک ــاب می کن ایج
نشــود یــا شــاید زمــان کافــی بــرای تدریــس آن وجــود نــدارد. 
امــا آنچــه در آزمــون سراســری از همــان دانش آمــوز خواســته 
ــوزی او  ــش آم ــۀ دان ــناخت و تجرب ــاوت از ش ــود، متف می ش

ــات:  ــن توضیح ــا ای ــد. ب می باش
ــرمشــاورهســتید: ایــن شــناخت را در همــان اولیــن  اگ

ــد.  ــانی بدهی ــوز انس ــه دانش آم ــود ب ــاورۀ خ ــه مش جلس
اگــردبیــراقتصــادهســتید، ایــن موضــوع را بــه 
ــوص  ــدام در خص ــری و اق ــد و تصمیم گی ــوزان بگویی دانش آم

ــد. ــذار کنی ــان واگ ــه خودش ــا آن را ب ــدن ب ــرو ش روب
ــا...  ــی ی ــا یازدهم ــی ی ــتید )دهم ــوزهس ــردانشآم اگ
ــی را  ــاد، زمان ــۀ درس اقتص ــروع مطالع ــل از ش ــا قب ( حتم
ــد  ــر اختصــاص بدهی ــال اخی ــای 3س ــرای بررســی کنکوره ب
ــرق  ــا ســال دهــم ف ــا بدانیــد داســتان کنکــور ایــن درس ب ت

می کنــد!
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-اهمیت:
- میانگیــن اقتصــاد در کنکــور ســال 97، برابــر بــا 15.7 بــوده 

. ست ا
- از 187000 داوطلــب، 124.983 نفر کمتر از 20% داشــتند؛ 

یعنــی 67% داوطلبــان کمتــر از 20% و منفــی زده اند.
ــور 97 و 96  ــتر کنک ــات بیش ــن و جزئی ــا، میانگی - درصده

ــد: ــانی را ببینی انس
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ــپس  ــم س ــی می کنی ــان معرف ــاد را برایت ــور اقتص ــدا کنک ابت
ــاز را  ــن درسرتبهس ــرمایه گذاری در ای ــت س ــوۀ درس نح

خواهیــم گفــت.

   -مختصاتعددی:
دومین درس از دفترچۀ سواالت اختصاصی کنکور.

   - بعد از درس ریاضی از سوال 121 تا سوال 135. 
ــل 6 صفحــه از دفترچــۀ کنکــور را     - 15 ســوال کــه حداق

ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ب
ــات  ــوال ادبی ــا 30 س ــار ی ــی و آم ــوال ریاض ــا 20 س ــد ب ــه کنی )مقایس

ــدند!( ــذاری ش ــم و جاگ ــه تنظی ــا در 4 صفح ــه نهایت ــی ک اختصاص
  - زمــان پاســخگویی ایــن درس 10 دقیقــه اســت. یعنــی 40 

ثانیــه بــرای هــر ســوال!

-بودجهبندیمباحث:
ــی  ــوال متن ــی7 س ــور کل ــه ط ــاد ب ــوال اقتص   -  از 15 س
ــودار و  ــوال نم ــاد و 1 س ــائل اقتص ــوال مس ــی، 7 س و ترکیب
ــر  ــال تغیی ــه احتم ــود )البت ــرح می ش ــادی ط ــداول اقتص ج

ــود دارد( ــداد وج ــن اع ای

  -تیپبندیسواالت:
   - ســواالت کنکــور اقتصــاد در تیــپ محاســباتی، کنکاشــی، 

ترکیبــی و مفهومــی و حافظــه ای طــرح می شــوند.
کنکــور  بیشــتر  ویژگی هــای  و  تیپ بندی هــا  ایــن  اگــر 

انســانی را نمی دانیــد بــه ســایت انســانیها بیاییــد:

چند نمونه از سواالت کنکور 98 را در این تیپ بندی هاببینید:
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-اهمیت:
- میانگیــن اقتصــاد در کنکــور ســال 97، برابــر بــا 15.7 بــوده 

. ست ا
- از 187000 داوطلــب، 124.983 نفر کمتر از 20% داشــتند؛ 

یعنــی 67% داوطلبــان کمتــر از 20% و منفــی زده اند.
ــور 97 و 96  ــتر کنک ــات بیش ــن و جزئی ــا، میانگی - درصده

ــد: ــانی را ببینی انس
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

1001531
90-991519
80-904406
70-804632
60-705909
50-606701
40-507386
30-4010441
20-3015084
10-2021012
0-1063960

0_-1018740
-10_-204609
-20_-30965
-30_-33151

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

244650/15منفی و صفر

0-20849720/51

20-40255250/15

40-60140870/08

60-80105410/06

80-10074560/04

167046100جمع کل داوطلبان

18.6میانگین کشوری

 وضعیتپاسخدهیدرس اقتصاد
درکنکور 96انسانی

نموداردرصد/نفردرساقتصادکنکور96
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

1008
90-9956
80-90224
70-801204
60-702968
50-6012051
40-5013226
30-4017912
20-3015020
10-2023991
0-1026287

74705منفی و صفر
8سفید

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

747130/40منفی و صفر

0-20502780/27

20-40329320/18

40-60252770/13

60-8041720/02

80-1002880/00

187660100جمع کل داوطلبان

15.7میانگین کشوری

 وضعیتپاسخدهیدرس اقتصاد
درکنکور 97انسانی

نموداردرصد/نفردرساقتصادکنکور97
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

1001531
90-991519
80-904406
70-804632
60-705909
50-606701
40-507386
30-4010441
20-3015084
10-2021012
0-1063960

0_-1018740
-10_-204609
-20_-30965
-30_-33151

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

244650/15منفی و صفر

0-20849720/51

20-40255250/15

40-60140870/08

60-80105410/06

80-10074560/04

167046100جمع کل داوطلبان

18.6میانگین کشوری

 وضعیتپاسخدهیدرس اقتصاد
درکنکور 96انسانی

نموداردرصد/نفردرساقتصادکنکور96
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روش اســتفاده و تحلیــل جــدول اعــداد 
انســانی را در ســایت انســانی ها بخوانیــد:

نامدرس
ضرایبهردرسبازهی5بازهی4بازهی3بازهی2بازهی1
رتبه1تا
100

رتبه100تا
500

رتبه500
تا1000

رتبه1000
تا2000

رتبه2000
تا3000

24433%20-15%25-20%30-25%40-5030-40ریاضیات

12322%55-45%70-55%80-70%85-80%90-85اقتصاد

ادبیات
42222%35-25%45-35%55-45%70-55%85-80اختصاصی

11131%30-20%40-30%50-40%65-50%75-65تاریخوجغرافیا

جامعهشناسیو
13223%40-30%50-40%60-50%70-60%90-80علوماجتماعی

31122%35-20%40-35%50-40%60-50%70-60منطقوفلسفه

12133%45-35%55-45%70-55%80-70%90-80روانشناسی

ــای ــبدرسه ضری
ــرایتمام ــیب عموم

زیرگروههــا؛

ادبیات عمومی:  4
دین و زندگـی:  3 
عربـی و زبـان:  2

ABCD

A

B

C

D

E

ادبیات، الهیات، حقوق، فلسفه

مدیریت، علوم اقتصادی،
 حسابداری

علوم سیاسی
روان شناسی، کتابداری، 

علوم تربیتی، تربیت بدنی

علوم اجتماعی

E
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ــاریکنکــور98در ــاتآم ــهمحــضانتشــاراطالع ب
ــد. ــدبخوانی ــلآنرامیتوانی ــانیهاتحلی ــایتانس س

-چراوضعیتاقتصادداوطلبانکنکورخوباست؟

در مقابــل ســایر دروس اختصاصــی، وضعیــت کلــی داوطلبــان 
کنکــور در درس اقتصــاد بهتــر اســت. زیــرا داوطلــب کنکــور 
ــور  ــراي کنک ــا را ب ــخ و جغرافی ــد تاری ــی بخواه ــانی وقت انس
ــي  ــي وقت ــد ول ــه کن ــاب درســي را مطالع ــد 6 کت ــد بای بخوان
ــرای  ــد، تنهــا یــک کتــاب درســی ب بخواهــد اقتصــاد را بخوان
ــور  ــر در کنک ــک نف ــر ی ــل اگ ــن دلی ــه همی ــدن دارد. ب خوان
ــي زده  ــه عال ــک ب ــد، درصــد نزدی ــا بزن ــخ و جغرافی 60% تاری
اســت ولــي 60% در درس اقتصــاد کمــي بهتــر از حــد فاجعــه 

اســت.
ــکان را  ــن ام ــواالت ای ــرح س ــع ط ــودِن منب ــاب ب ــک کت ت
می دهــد کــه تــا زمــان برگــزاری کنکــور، بارهــا خوانــده شــود؛ 
حتــی توســط داوطلبانــی کــه دیــر شــروع بــه مطالعــه کننــد 

ــد.  ــان کمتــری دارن ــا زم ی

نتیجهگیری
شــما نبایــد بــه درصــد پاییــن مثــل 50% در اقتصــاد راضــی 
شــوید. بلکــه بایــد در هــر آزمــون درصــد خــود را باالتــر ببرید 
و از بقیــه جلــو بزنیــد. بــرای رســیدن بــه رتبــۀ باالتــر، بایــد 
در ایــن درس پیشــرفت کنیــد. ایــن پیشــرفت نیازمنــد تــالش 

و تمریــن اســت

درصدهــای الزم بــرای 
را   3000 تــا   1 رتبــه 
در جـــــدول اعــــداد 
انســـانی ها ببینیــد:

توصیــهازوحیــدتمنــا:یادتــان باشــد کــه 
ــد و از  ــدي بگیری ــي ج ــاد را خیل درس اقتص
ابتــدا بــا ایــن هــدف بخوانیــد کــه میخواهیــد 

ــد. 100 درصــد بزنی
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روش اســتفاده و تحلیــل جــدول اعــداد 
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مدیریت، علوم اقتصادی،
 حسابداری

علوم سیاسی
روان شناسی، کتابداری، 

علوم تربیتی، تربیت بدنی
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تحلیلچندسوالآنراهمینجابرایتانآوردیم:

ــت هایی  ــور 98 تس ــاد کنک ــواالت اقتص ــی س ــور کل ــه ط ب
ــواری  ــۀ دش ــد و نکت ــل حــل بودن ــتاندارد و قاب ــا ســطح اس ب
ــر در کنکــور 97 شــاهد آن  ــه کمت ــی ک نداشــتند. ویژگی های

ــم. بودی
ــود؛  ــاب ب ــور98 از بخــش اول کت 9 تســت از 15 تســت کنک
یعنــی 60% کنکــور از یــک بخــش چهــار فصلــی آمــده اســت.

ــی از  ــز ترکیب ــر نی ــت دیگ ــت، 2 تس ــن 9 تس ــر ای ــالوه ب  ع
ــه عبــارت دیگــر 11  ــود؛ ب ــا بخش هــای دیگــر ب بخــش اول ب

ــه بخــش اول! ــوط ب تســت از 15 تســت مرب
ــده  ــه ایــن فکــر کنیــد کــه اگــر کســی بخــش اول را نخوان ب

ــورش را از دســت داده اســت.  ــوده، 73% از اقتصــاد کنک ب
)و ایــن مهم تریــن دلیــل بــرای مــورد ســوم از کارهــای ویــژۀ 

اقتصــاد اســت کــه قبل تــر گفتیــم (
ــوان گفــت  ــن گزینــش را شــاید این طــور بت ــل ای ــه دلی  البت
کــه طــراح یــا طراحــان ســواالت اقتصــاد تمــام ســعی خــود 
ــام  ــاد نظ ــاب اقتص ــترک کت ــمت های مش ــا از قس ــرده ت را ک

ــد. ــرح کن ــوال ها را ط ــد س ــم و جدی قدی

 122. از بخش پنجم - فصل اول  

ایــن ســوال نیازمنــد محاســبات ســریع و دقــت کافــی اســت. 
ــنهاد  ــوال پیش ــتند و معم ــر هس ــواالت وقت گی ــه س ــن گون ای

می شــود بعــد از حــل بقیــۀ ســواالت، ســراغ آن هــا بیائیــد. 
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سرمایه گذاری درست در اقتصاد

ــه  ــد؛ چــه از تابســتان ک ــت خوان ــر وق اقتصــاد را می شــود ه
ــد از  ــا بع ــاه ی ــه از اول مهرم ــور اســت، چ ــرای کنک ــروع ب ش

ــد!  ــالت عی ــد از تعطی ــی بع ــاه و حت ــات دیم امتحان
ــتری  ــات بیش ــه دفع ــد ک ــروع کنی ــر ش ــد زودت ــا هرچق ام
بخوانیــد و مســلط تر شــوید . . . بــهدرصــد100نزدیکتــر

میشــوید.
تمرکــز بــر بخــش مســائل اقتصــاد قــدم دیگــری بــرای نزدیک 
ــودن ایــن درس،  ــه 100 اســت.ویژگی تــک کتــاب ب شــدن ب
کار را راحــت کــرده اســت. یعنــی هــرزمانــیکــهشــروع
ــادرا ــد،اقتص ــورمیکنی ــرایکنک ــدنب ــهخوان ب

بایــدبخوانیــدوتمــامکنیــدومســلطشــوید.

 کارهای ویژه  برای پیشرفت در اقتصاد:

ــرای ایــن درصــد،  ــه درصــد 100 برســید. ب ــرار اســت ب 1( ق
ــد از صفــر شــروع کنیــد. بای

2( قــرار نیســت هیــچ فصلــی را دســت کــم بگیریــد؛ بــا فــرض 
اهمیــت دادن بــه فــالن بخــش یــا تمرکــز بیشــتر بــر فصــل 

دیگــر، اســتراتژی خــود را تنظیــم نکنیــد. 
اتفاقــی کــه در کنکــور 98 افتــاد: از 15 ســوال کنکــور نظــام 
ــده  ــرح ش ــاب ط ــش اول کت ــوال از بخ ــانی، 9 س ــد انس جدی

ــود! یعنــی 60% ســواالت. ب

تحلیــل کنکــور 98 اقتصــاد نظــام جدیــد را در همیــن 
ترمینولــوژی و اتــاق علمــی اقتصــاد ســایت انســانیها بخوانیــد:

www.Ensaniha.ir
3( شــما بایــد تمــام فصل هــا و بخش هــای کتــاب را 100 
ــه  ــوان گفــت ک ــن نمی ت ــه طــور قطعــی و یقی ــد! چــون ب بزنی

ــد شــود.  ــرار خواه ــا تک ــور 98 عین ــاق کنک اتف
ــد. نقــاط ضعفــی  ــان نپذیری 4( هیــچ نقطــه ضعفــی را از خودت
مثــل اینکــه بــا 100زدن در ســواالت متــن محــور، درصــد 60 در 

ســواالت مســائل جبــران کنیــد! 
ــد و  ــورانســانی، ریســک نکنی ــازکنک 5( دردرسرتبهس
کتــابناشــرتخصصــیعلــومانســانیرانخوانیــد!بلکــه 

آنقــدر خــوب بخوانیــد کــه آن را شــخم بزنیــد. 
6( بــرای اقتصــاد، ابتــدا و آخــر کار بایــد کتــاب جامــع کنکــور 
اقتصــاد مشــاوران را بخوانیــد. هرچنــد بــار خوانــدِن این کتــاب را 

بــه شــما توصیــه می کنیــم.  
7( بــرای برطــرف کــردن نقطه ضعــف آموزشــی و رفع اشــکال از 
ســواالت مســائل، از کتــاب موضوعی مســائل اقتصادی مشــاوران 

آمــوزش اســتفاده کنید. 
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تحلیلچندسوالآنراهمینجابرایتانآوردیم:

ــت هایی  ــور 98 تس ــاد کنک ــواالت اقتص ــی س ــور کل ــه ط ب
ــواری  ــۀ دش ــد و نکت ــل حــل بودن ــتاندارد و قاب ــا ســطح اس ب
ــر در کنکــور 97 شــاهد آن  ــه کمت ــی ک نداشــتند. ویژگی های

ــم. بودی
ــود؛  ــاب ب ــور98 از بخــش اول کت 9 تســت از 15 تســت کنک
یعنــی 60% کنکــور از یــک بخــش چهــار فصلــی آمــده اســت.

ــی از  ــز ترکیب ــر نی ــت دیگ ــت، 2 تس ــن 9 تس ــر ای ــالوه ب  ع
ــه عبــارت دیگــر 11  ــود؛ ب ــا بخش هــای دیگــر ب بخــش اول ب

ــه بخــش اول! ــوط ب تســت از 15 تســت مرب
ــده  ــه ایــن فکــر کنیــد کــه اگــر کســی بخــش اول را نخوان ب

ــورش را از دســت داده اســت.  ــوده، 73% از اقتصــاد کنک ب
)و ایــن مهم تریــن دلیــل بــرای مــورد ســوم از کارهــای ویــژۀ 

اقتصــاد اســت کــه قبل تــر گفتیــم (
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کــه طــراح یــا طراحــان ســواالت اقتصــاد تمــام ســعی خــود 
ــام  ــاد نظ ــاب اقتص ــترک کت ــمت های مش ــا از قس ــرده ت را ک

ــد. ــرح کن ــوال ها را ط ــد س ــم و جدی قدی

 122. از بخش پنجم - فصل اول  

ایــن ســوال نیازمنــد محاســبات ســریع و دقــت کافــی اســت. 
ــنهاد  ــوال پیش ــتند و معم ــر هس ــواالت وقت گی ــه س ــن گون ای

می شــود بعــد از حــل بقیــۀ ســواالت، ســراغ آن هــا بیائیــد. 
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ــص و  ــد خال ــم تولی ــر مفاهی ــلط ب ــه تس ــاز ب ــوال نی ــن س ای
ــن  ــرانه دارد. همچنی ــد س ــی و درآم ــی و داخل ــص مل ناخال
بــرای زدن چنیــن تســتی در زمــان خــود، نیــاز بــه محاســبات 

ســرعتی اســت. 

در ایــن ســوال ســهم دهک هــای درآمــدی را مــورد پرســش قــرار 
میدهنــد. شــاخص توزیــع )نســبت ســهم دهــک دهــم بــه دهک 
اول جامعــه( از مــوارد همیشــگی خواســته شــده در ایــن تیــپ 

ســوال اســت.  
ــایت ــور98رادرس ــدهازکنک ــوالمان ــل10س تحلی

انســانیهابخوانیــد.

132. از بخش دوم- فصل اول
134.از بخش سوم-فصل دوم
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ایــن ســوال ســابقه طوالنــی در آزمــون سراســری دارد و 
ــیو ــصمل ــدناخال ــومتولی ــاوت دو مفه ــت تف میبایس
ــه  ــا ب ــید ت ــردهباش ــیدرکک ــصداخل ــدناخال تولی
راحتــی پاســخ دهیــد. و بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن دو 
شــاخص در»تعریــف« بــا هــم تفــاوت دارنــد، امــا  در »عمــل«، 

ــک اســت! ــه هــم نزدی ــا ب ــدار آنه معمــوال مق

ایــن ســوال هــم از مــوارد مــورد عالقــۀ طراحــان ســوال اســت. 
درکمفهــوماســتهالک بــرای  محاســبۀ هزینــۀ اســتهالک 
بــرای ماشــین آالت و تجهیــزات. و اگــر شــما آن را بــه خوبــی 
یــاد بگیریــد میتوانیــم بگوییــم کــه بــی شــک ســواالت مربوط 

بــه ایــن تیــپ را بــه درســتی جــواب خواهیــد داد.

128.از بخش اول-فصل چهارم126. از بخش اول- فصل چهارم
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ــص و  ــد خال ــم تولی ــر مفاهی ــلط ب ــه تس ــاز ب ــوال نی ــن س ای
ــن  ــرانه دارد. همچنی ــد س ــی و درآم ــی و داخل ــص مل ناخال
بــرای زدن چنیــن تســتی در زمــان خــود، نیــاز بــه محاســبات 

ســرعتی اســت. 

در ایــن ســوال ســهم دهک هــای درآمــدی را مــورد پرســش قــرار 
میدهنــد. شــاخص توزیــع )نســبت ســهم دهــک دهــم بــه دهک 
اول جامعــه( از مــوارد همیشــگی خواســته شــده در ایــن تیــپ 

ســوال اســت.  
ــایت ــور98رادرس ــدهازکنک ــوالمان ــل10س تحلی

انســانیهابخوانیــد.

132. از بخش دوم- فصل اول
134.از بخش سوم-فصل دوم
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ــد و  ــث  درآم ــی از مبح ــاب درس ــای کت ــر مثال ه ــالوه ب  ع
ــد: ــد ش ــر خواه ــوال متنوع ت ــای س ــود تیپ ه س

ــص  ــص و ناخال ــد خال ــد کل و تولی ــه تولی ــوط ب ــائل مرب مس
ــی ( ــی و داخل )مل

تیپ اول: هزینه های استهالک تولید ناخالص و خالص )ملی و 
داخلی(

 تیپ دوم: درآمد ملی و درآمد سرانه 
تیپ سوم: محاسبۀ تولید کل جامعه با استفاده از ارزش افزوده
 تیپ چهارم: محاسبۀ تولید کل جامعه با قیمت جاری و ثابت 
تیپ پنجم: هزینۀ استهالک برای ماشین آالت و تجهیزات

بخش اول- فصل چهارم 
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روشمطالعۀمسائلاقتصاد

ــت:  ــده اس ــف ش ــم و تالی ــش تنظی ــاد در دو بخ ــاب اقتص کت
ــادی. ــائل اقتص ــادی، مس ــم اقتص مفاهی

ــری  ــور سراس ــش را در کنک ــن دو بخ ــدام از ای ــر ک ــهم ه س
می شــود بــه یــک انــدازه و یکســان دانســت. یعنــی داوطلبــی 
ــد اقتصــاد  کــه می خواهــد کنکــور موفقــی داشــته باشــد، بای
ــد. درصــد 80 در  ــر از 80% هــم نزن ــد و درصــدی کمت بخوان
ــه صــورت مســاوی در بیــن مســائل و  کنکــور اقتصــاد نیــز ب

ــود. ــیم می ش ــادی تقس ــم اقتص مفاهی
ــه صــورت گزینشــی،  نتیجــه اینکــه: هیــچ داوطلبــی نبایــد ب
کتــاب اقتصــاد را بخوانــد؛ اگــر می خواهــد کنکــور موفقــی را 
بــرای خــود رقــم بزنــد. ســواالت مســائل همــان انــدازه مهــم 

اســت کــه دیگــر ســواالت اهمیــت دارنــد و بالعکــس. 
ــایت  ــا را در س ــن کاره ــۀ درس اقتصــاد ای ــرای روش مطالع ب

ــم: انســانیها انجــام داده ای
1( ارائه روش مطالعۀ بخش های متنی اقتصاد.

2( ارائه روش مطالعۀ بخش های محاسباتی و مسائل آن.
3( ارائۀ برنامه ریزی و تقسیم بندی کتاب اقتصاد.

مــوارد دوم و ســوم را در همیــن ترمینولــوژی خواهیــد خوانــد 
ــاد  ــی اقتص ــاق علم ــل در ات ــات کام ــا جزئی ــورد اول را ب و م

ســایت انســانی ها گذاشــته ایم.

ــام  ــه نظ ــبت ب ــد نس ــام جدی ــاد نظ ــاب اقتص ــائل کت  مس
قدیــم اندکــی محدودتــر شــده امــا همیــن تعــداد کــم، دارای 

تیپ هــای متفاوتــی اســت. 

 بخش اول - فصل دوم

 سود حسابداری و ویژه
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ــد و  ــث  درآم ــی از مبح ــاب درس ــای کت ــر مثال ه ــالوه ب  ع
ــد: ــد ش ــر خواه ــوال متنوع ت ــای س ــود تیپ ه س

ــص  ــص و ناخال ــد خال ــد کل و تولی ــه تولی ــوط ب ــائل مرب مس
ــی ( ــی و داخل )مل

تیپ اول: هزینه های استهالک تولید ناخالص و خالص )ملی و 
داخلی(

 تیپ دوم: درآمد ملی و درآمد سرانه 
تیپ سوم: محاسبۀ تولید کل جامعه با استفاده از ارزش افزوده
 تیپ چهارم: محاسبۀ تولید کل جامعه با قیمت جاری و ثابت 
تیپ پنجم: هزینۀ استهالک برای ماشین آالت و تجهیزات

بخش اول- فصل چهارم 
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-دستهبندیمسئلههایاقتصادی
ــادی ــدیمســئلههایاقتص ــدتیپبن ــن کار بای ــرای ای ب
ــا  ــوع دهک ه ــی از موض ــد وقت ــال: بدانی ــرای مث ــد. ب بدانی
ــد  ــتر خواه ــوال بیش ــپ س ــه تی ــود، س ــرح می ش ــئله ط مس

بــود.
1( ســهم دهک هــا؛  2( چگونگــی توزیــع درآمــد بیــن افــراد 

دهک هــا؛ 3( محاســبۀ مقــدار درآمــد یــک دهــک. 
-روشحلسریع

ــی 7  ــد، وقت ــاد را نشناس ــواالت اقتص ــه س ــی ک ــرای کس ب
ســوال این طــور ببینــد، گمــان می کنــد هــر کــدام بــه 
ــان  ــا هم ــون ب ــد )چ ــاز دارن ــان نی ــه زم ــد دقیق ــل چن حداق
ــد(. در  ــگاه می کن ــه ســوال ن ــوز دهمــی ب ــش آم ــدگاه دان دی

حالی کــه اینطــور نیســت. 
ــپ  ــر تی ــرای ه ــا ب ــد، قطع ــئله بدانی ــدی مس ــی تیپ بن وقت
ــل ــد؛ روشح ــد خوان ــل خواهی ــک روش ح ــم ی ــوال ه س

ــریع. س

ایــن تســت یکــی از ســواالت مســئله در کنکــور اقتصــاد 98 
بــود:
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*روشحلسریعمسائلاقتصادی

بــرای 7ســوال مســئله های اقتصــاد در کنکــور بــه ســه چیــز 
نیــاز داریــد:

دســته بندی   )2 مســئله  حــل  بــرای  الزم  ریاضیــات   )1
ســریع. حــل  روش   )3 اقتصــادی  مســئله های 

-ریاضیاتالزمبرایحلمسئله
ــا معــادالت  منظــور از ریاضیــات الزم، فرمول هــای پیچیــده ی
ــواالت  ــه س ــخ ب ــرای پاس ــون ب ــت. چ ــی نیس ــوار ریاض دش

ــد داشــت. ــاز نخواهی ــا نی ــه آنه مســئله اقتصــاد، ب
ــاده هســتند.  ــرای حــل مســئلۀ اقتصــاد، س ــات الزم ب ریاضی
ــه  ــم گرفت ــِت ک ــه دس ــده ک ــبب ش ــادگی س ــن س ــا همی ام

ــوند.  ــادی ش ــای زی ــب خطاه ــوند و موج ش

چند مورد از ریاضیات الزم:

تبدیــل ارقــام بــه حــروف؛ یــا تبدیــل حــروف بــه ارقــام؛ روش 
جمــع زدن اعــداد بــزرگ بــا هــم؛ ســاده کردن ســریع کســرها؛ 
ــه  تقســیم ها و تبدیل هــای واحــدی؛ ماننــد شکســتن ســال ب
12مــاه؛ تبدیــل واحــد پولــی ریــال بــه تومــان؛ تبدیــل درصــد 

بــه صــدم یــا دهــم یــا هــزارم و . . . 
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-دستهبندیمسئلههایاقتصادی
ــادی ــدیمســئلههایاقتص ــدتیپبن ــن کار بای ــرای ای ب
ــا  ــوع دهک ه ــی از موض ــد وقت ــال: بدانی ــرای مث ــد. ب بدانی
ــد  ــتر خواه ــوال بیش ــپ س ــه تی ــود، س ــرح می ش ــئله ط مس

بــود.
1( ســهم دهک هــا؛  2( چگونگــی توزیــع درآمــد بیــن افــراد 

دهک هــا؛ 3( محاســبۀ مقــدار درآمــد یــک دهــک. 
-روشحلسریع

ــی 7  ــد، وقت ــاد را نشناس ــواالت اقتص ــه س ــی ک ــرای کس ب
ســوال این طــور ببینــد، گمــان می کنــد هــر کــدام بــه 
ــان  ــا هم ــون ب ــد )چ ــاز دارن ــان نی ــه زم ــد دقیق ــل چن حداق
ــد(. در  ــگاه می کن ــه ســوال ن ــوز دهمــی ب ــش آم ــدگاه دان دی

حالی کــه اینطــور نیســت. 
ــپ  ــر تی ــرای ه ــا ب ــد، قطع ــئله بدانی ــدی مس ــی تیپ بن وقت
ــل ــد؛ روشح ــد خوان ــل خواهی ــک روش ح ــم ی ــوال ه س

ــریع. س

ایــن تســت یکــی از ســواالت مســئله در کنکــور اقتصــاد 98 
بــود:
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بــه شــما کتاب هایــی متناســب بــا اهــداف و نیازهــای 
ــم. ــی می کنی ــور معرف ــم و کنک ــای ده ــی در پایه ه آموزش

از ایــن کتــاب، ســه اســتفاده خواهیــد داشــت: 1( مــرور قبــل 
ــا  ــی ب ــور. 3( ارزیاب ــل از کنک ــدی قب ــون. 2( جمع بن از آزم

ــی.  ــت های چالش تس

ویژۀدانشآموزانپایۀدهم

اقتصاد هدفدار دهم

تیزشیم اقتصاد

پر از سؤاالت تشریحی
همراه با سواالت تستی
آموزش روش حل 
سریع مسائل و...

مناسببرایدهم
وسالکنکور
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بــه شــما کتاب هایــی متناســب بــا اهــداف و نیازهــای 
ــم. ــی می کنی ــور معرف ــم و کنک ــای ده ــی در پایه ه آموزش

از ایــن کتــاب، ســه اســتفاده خواهیــد داشــت: 1( مــرور قبــل 
ــا  ــی ب ــور. 3( ارزیاب ــل از کنک ــدی قب ــون. 2( جمع بن از آزم

ــی.  ــت های چالش تس

ویژۀدانشآموزانپایۀدهم

اقتصاد هدفدار دهم

تیزشیم اقتصاد

پر از سؤاالت تشریحی
همراه با سواالت تستی
آموزش روش حل 
سریع مسائل و...

مناسببرایدهم
وسالکنکور
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برنامــۀ پیشــنهادی درس اقتصــاد بــراســاسکتــاباقتصــاد
جامــعکنکــورمشــاورانآمــوزش چــاپ ویــژه کنکــور99 

کــه قابــل مطالعــه بــرای کنکــور 1400 می باشــد.
ــط  ــطحمتوس ــوز در س ــش آم ــرای دان ــزی ب ــن برنامه ری ای
ــر  ــد ب ــوزی می توان ــش آم ــر دان ــس ه ــت. پ ــده اس ــم ش تنظی
ــا ســطح خــود را در  اســاس ســطح خــود تغییــرات متناســب ب

ــد.  ــته باش آن داش
برای این تغییر حتما از مشاور متخصص علوم انسانی 

یا سایت انسانیها کمک بگیرید!

فصل هایــی کــه متــن طوالنــی دارد یــا فصل هایــی کــه عــالوه بــر متــن، 
دارای مســئله هــم هســتند، بــه چنــد قســمت تقســیم شــده تــا بتوانیــد 
بــا آرامــش و تمرکــز بیشــتری ایــن فصل هــا را در چنــد زنــگ بخوانیــد. 
بــرای تســت هــای متــن محــور 45 ثانیــه و بــرای تســت های مســئله و 
محاســباتی 2 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. چــون ســطح متوســط 

و آموزشــی را در نظــر گرفتیــم. 
شــما متناســب بــا ســطح تســلط خــود و بــا مشــورت مشــاورتان و ســایت 

انســانی ها، ایــن زمــان را هماهنــگ کنیــد.

فصل اول  )105 دقیقه(: درسنامه + تست 
فصل دوم )245 دقیقه(

1. از اول درســنامه تــا ابتــدای آمــوزش روش حــل مســائل + تســت 
ــان بخش  هم

2. آموزش روش حل مسائل + حل تست های مسئله 
فصل سوم )200 دقیقه (

ــائل +  ــل مس ــوزش روش ح ــدای آم ــا ابت ــادی ت ــار اقتص 1. از رفت
تســت 

2. آموزش روش حل مسائل فصل + تست های مسئله 
فصل چهارم )300 دقیقه(

ــا ابتــدای آمــوزش روش حــل مســائل  1. از آمارهــای اقتصــادی ت
+ تســت 

2. مطالعــۀ تیپ هــای 1 و 2 )مســائل مربــوط بــه درآمــد خالــص و 
ناخالــص و درآمــد ملــی( + تســت های همــان بخــش )تســت  های 

215 تــا 245(
3. مطالعــۀ تیپ هــای 3 و 4 و 5  + تســت های همــان بخــش 

)تســت های 246 تــا 282(

توضیحات جامع برنامه ریزی
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ــرتخصصــی  ــی ناش ــه وقت ــال گویاســت ک ــاب کام ــام کت ن
رشــته ای بخواهــد بــا مخاطبانــش همــراه باشــد، تمــام 
نیازهــای آموزشــی آن هــا را شــناخته و پوشــش می دهــد. بــا 
ایــن کتــاب، ســوالی از مســائل کنکــور اقتصــاد نخواهــد مانــد 

ــده باشــید.  ــه ندی ک

ــته  ــه توانس ــی ک ــید! کتاب ــته باش ــد داش ــاب را بای ــن کت ای
ــل( در  ــالقب ــمس ــامقدی ــورنظ ــدکنک ــدچن )مانن
ــا ســواالت  ــز تشــابه 100% ب ــد نی ــن کنکــور نظــام جدی اولی

ــد. ــه کن ــانی ها هدی ــما انس ــه ش ــور 98 را ب کنک

یعنــی همــۀ 15 ســوال کنکــور 98 در کتــاب اقتصــاد جامــع 
کنکــور مشــاوران آمــوزش بــوده اســت.

بــرایمشــاهدۀجزئیــاتایــنتشــابه،دانلــود
ــفارشآن ــاوس ــنکتابه ــدامازای ــرک ــگانه رای
ــد: ــوزشبیایی ــیمشــاورانآم ــهفروشــگاهاینترنت ب

مسائل اقتصاد

اقتصاد جامع کنکور

مناسببرایپایه
دهموالزمبرای

سالکنکور
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برنامــۀ پیشــنهادی درس اقتصــاد بــراســاسکتــاباقتصــاد
جامــعکنکــورمشــاورانآمــوزش چــاپ ویــژه کنکــور99 

کــه قابــل مطالعــه بــرای کنکــور 1400 می باشــد.
ــط  ــطحمتوس ــوز در س ــش آم ــرای دان ــزی ب ــن برنامه ری ای
ــر  ــد ب ــوزی می توان ــش آم ــر دان ــس ه ــت. پ ــده اس ــم ش تنظی
ــا ســطح خــود را در  اســاس ســطح خــود تغییــرات متناســب ب

ــد.  ــته باش آن داش
برای این تغییر حتما از مشاور متخصص علوم انسانی 

یا سایت انسانیها کمک بگیرید!

فصل هایــی کــه متــن طوالنــی دارد یــا فصل هایــی کــه عــالوه بــر متــن، 
دارای مســئله هــم هســتند، بــه چنــد قســمت تقســیم شــده تــا بتوانیــد 
بــا آرامــش و تمرکــز بیشــتری ایــن فصل هــا را در چنــد زنــگ بخوانیــد. 
بــرای تســت هــای متــن محــور 45 ثانیــه و بــرای تســت های مســئله و 
محاســباتی 2 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. چــون ســطح متوســط 

و آموزشــی را در نظــر گرفتیــم. 
شــما متناســب بــا ســطح تســلط خــود و بــا مشــورت مشــاورتان و ســایت 

انســانی ها، ایــن زمــان را هماهنــگ کنیــد.

فصل اول  )105 دقیقه(: درسنامه + تست 
فصل دوم )245 دقیقه(

1. از اول درســنامه تــا ابتــدای آمــوزش روش حــل مســائل + تســت 
ــان بخش  هم

2. آموزش روش حل مسائل + حل تست های مسئله 
فصل سوم )200 دقیقه (

ــائل +  ــل مس ــوزش روش ح ــدای آم ــا ابت ــادی ت ــار اقتص 1. از رفت
تســت 

2. آموزش روش حل مسائل فصل + تست های مسئله 
فصل چهارم )300 دقیقه(

ــا ابتــدای آمــوزش روش حــل مســائل  1. از آمارهــای اقتصــادی ت
+ تســت 

2. مطالعــۀ تیپ هــای 1 و 2 )مســائل مربــوط بــه درآمــد خالــص و 
ناخالــص و درآمــد ملــی( + تســت های همــان بخــش )تســت  های 

215 تــا 245(
3. مطالعــۀ تیپ هــای 3 و 4 و 5  + تســت های همــان بخــش 

)تســت های 246 تــا 282(

توضیحات جامع برنامه ریزی

 بخش
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فصل اول )240 دقیقه(
ــکاری +  ــر از بی ــق ارزش بهت ــا خل ــنامه ت ــدای درس 1.از ابت

ــه ــش 120 دقیق ــان بخ ــت هم تس
2.از خلــق ارزش بهتــر از بیــکاری تــا پایــان درســنامه + تســت 

همــان بخــش 120 دقیقــه

فصل دوم )175 دقیقه(
1. از ابتــدای درســنامه تــا ابتــدای اقتصــاد در قانــون اساســی 

+ تســت همــان بخــش 95 دقیقــه
2. از اقتصــاد در قانــون اساســی تــا پایــان درســنامه + تســت 

همــان بخــش 80 دقیقــه 

فصل سوم )190 دقیقه(
ــا اقتصــاد مقاومتــی +تســت همــان  1. از ابتــدای درســنامه ت

بخــش 95 دقیقــه
ــان  ــت هم ــنامه + تس ــان درس ــا پای ــی ت ــاد مقاومت 2. از اقص

ــه ــش 95 دقیق بخ

 بخش
پنجم
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فصل اول )240 دقیقه( به این صورت: 
1. از ابتــدای درســنامه تــا ابتــدای سیاســت تثبیــت اقتصــادی 

+ تســت همــان بخــش 
2. از سیاســت تثبیــت اقتصــادی تــا پایــان درســنامه  + تســت 

ــان بخش  هم

فصل دوم )275 دقیقه (
ــت  ــات + تس ــواع مالی ــدای ان ــا ابت ــنامه ت ــدای درس 1.از ابت

ــه  ــش 100 دقیق ــان بخ هم
ــان  ــت هم ــنامه + تس ــان درس ــا پای ــات ت ــواع  مالی 2. از ان

بخــش 100 دقیقــه
3. آمــوزش روش حــل مســئله + تســت های مســئله 75 

ــه دقیق

فصل اول )150 دقیقه(: کل درسنامه + تست های فصل 
+ تســت های  فصــل دوم )135 دقیقــه(: کل درســنامه 

ــل  فص
فصــل ســوم )100 دقیقــه (: کل درســنامه + تســت های 

ــل فص

فصل اول )120 دقیقه(: کل درسنامه + تست های فصل 

فصل دوم )120 دقیقه( به این صورت:
1. کل درسنامه + آموزش روش حل مسائل 

2. تست های فصل + تست های مسئله 

 بخش
 دوم

 بخش
 سوم

 بخش
چهارم
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فصل اول )240 دقیقه(
ــکاری +  ــر از بی ــق ارزش بهت ــا خل ــنامه ت ــدای درس 1.از ابت

ــه ــش 120 دقیق ــان بخ ــت هم تس
2.از خلــق ارزش بهتــر از بیــکاری تــا پایــان درســنامه + تســت 

همــان بخــش 120 دقیقــه

فصل دوم )175 دقیقه(
1. از ابتــدای درســنامه تــا ابتــدای اقتصــاد در قانــون اساســی 

+ تســت همــان بخــش 95 دقیقــه
2. از اقتصــاد در قانــون اساســی تــا پایــان درســنامه + تســت 

همــان بخــش 80 دقیقــه 

فصل سوم )190 دقیقه(
ــا اقتصــاد مقاومتــی +تســت همــان  1. از ابتــدای درســنامه ت

بخــش 95 دقیقــه
ــان  ــت هم ــنامه + تس ــان درس ــا پای ــی ت ــاد مقاومت 2. از اقص

ــه ــش 95 دقیق بخ
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ــت  ــاز هس ــار درس رتبه س ــزو اون چه ــاد ج ــرا اقتص 10-چ
کــه بــه طــور جــدی بــر روی آن ســرمایه گــذاری کردیــد؟ 

مگــر، چــه فرقــی بــا مــا بقــی درس هــا دارد؟

1. چون اقتصاد یک کتاب درسی و آن هم کم حجم دارد.
پس می توان با انرژی گذاشتن به نتیجه دلخواه رسید.

2. چــون درســی اســت کــه اگــر در گذشــته هــم ضعیــف بــوده 
باشــید می توانیــد بــه ســرعت، ضعــف خودتــان را پوشــش دهید.

ــد آوردن در  ــی درص ــاید توانای ــوزان ش ــه دانش آم ــد هم ببینی
درس عربــی را نداشــته باشــند امــا در هــر ســطحی از دانــش کــه 
ــه  ــا صــرف وقــت در یکســال آخــر، ب ــوده باشــند می تواننــد ب ب

نتیجــه درخشــان برســند.
3. اقتصــاد از درس هایــی اســت که تعــداد زیــادی از دانش آموزان 

ــی می زنند. درصــد باالی
بــه همیــن دلیــل هــم نبایــد ریســک بکنیــد. بــا توجه به ســطح 
تســت ها در 5 ســال گذشــته، اگــر درصــد زیــر 70 در ایــن درس 
بزنیــد تقریبــاً از رقابــت در رتبه هــای زیــر 500 حــذف شــده اید. 

5- چطور می تونیم اقتصاد را مفهومی و عمیق بخونیم؟

ــم  ــر بگوی ــده نیســت. دقیق ت ــدن اقتصــاد، پیچی مفهومــی خوان
مفهومــی خوانــدن هیــچ درســی پیچیــده نیســت بلکــه بــا یــک 
فرمــول ســاده شــروع می شــود: »بــه خودتــان اجــازه ندهیــد کــه 
مطالــب را بــا تکــرار کــردن در یادتــان نگــه داریــد« هــر وقــت 
توانســتید بــه ایــن فرمــول عمــل کنیــد و در عیــن حــال مطالب 

را یــاد گرفتیــد در ایــن صــورت مفهومــی خوانده ایــد.

8-چرا اقتصاد فقط یک کتاب است؟

ســالی کــه مــن وارد دانشــگاه شــدم تعــداد کتاب هــای اقتصــاد: 
ــاب اقتصــاد  ــا دو کت ــک ی ــه ی ــر پای ــود. در ه ــاب ب ــا 5 کت 4 ی
ــته  ــیم بندی رش ــه تقس ــن ک ــد از ای ــا بع ــد. ام ــس می ش تدری
علــوم انســانی بــه رشــته »اقتصــاد« و »فرهنــگ و ادب« از بیــن 
ــاب  ــک کت ــه ی ــت. درس اقتصــاد ب ــام صــورت گرف ــت و ادغ رف
تبدیــل شــد کــه در ســال دوم دبیرســتان نظــام قدیــم و دهــم 

فعلــی ارائــه گردیــد.
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1- چرا خودتون شخصاً اقتصاد رو می نویسید؟

ــا  ــن دوران. در آن زمان ه ــه ای ــیده ام ب ــم رس ــن از دوران قدی م
ــه دو چیــز  همــکاران مــن وقتــی کتــاب اقتصــاد می نوشــتند ب

ــد: ــه نمی کردن توج
ــط  ــت توس ــود داش ــاد وج ــرای اقتص ــازار ب ــه در ب ــی ک 1. کتاب
همــکاری نوشــته شــده بــود کــه طراحــی تســت های دانشــگاه 
آزاد را انجــام میــداد و اساســاً تســت های دانشــگاه آزاد در درس 
اقتصــاد هیــچ شــباهتی بــه متــن کتــاب درســی نداشــت بلکــه 
ــرح  ــر ط ــال قبل ت ــن س ــی چندی ــای درس ــاس کتاب ه ــر اس ب
ــی نوشــته شــود  ــود کــه کتاب تســت می شــد. در نتیجــه الزم ب
کــه براســاس کتــاب درســی فعلــی آن دوران باشــد. بــه همیــن 
دلیــل رفتــم و مطالعــه کــردم و کتــاب اقتصاد مشــاوران در ســال 

79 نوشــته شــد.
2. نوشــتن کتــاب اقتصــاد، روش متناســب بــا درس اقتصــاد الزم 
ــه  ــای کمــک آموزشــی، ب دارد، و متاســفانه در نوشــتن کتاب ه
ایــن امــر توجــه نمی شــد. از ایــن جهــت می توانــم بگویــم کــه 
ــاد  ــان اقتص ــز همچن ــی نی ــال های آت ــل در س ــن دلی ــه همی ب
ــد  ــوز بای ــم هن ــم چــون فکــر می کن ــف می کن مشــاوران را تالی
روی »روشــمند بــودن نــگارش کتــاب اقتصــاد« جــدی باشــیم.

دادنــد؟  دخالــت  را  ریاضیــات  اقتصــاد،  در  چــرا   -2
بدهنــد؟ ادامــه  تئــوری  فقــط  نمیتونســتند 

بگذاریــد برایتــان خاطــره ای تعریــف کنــم: »دانشــگاه اســتادی 
داشــتم بــه نــام دکتــر نــوری. پیرمــردی بــود قیامــت. و مــن از 
ــن  ــع کوچکتری ــم و اقتصــاد در واق ــاد گرفت ــا ی ــی چیزه او خیل
ــه و  ــه عرض ــت ک ــا خواس ــه کالس از م ــن جلس ــود. اولی آن ب
تقاضــا را تعریــف کنیــم. هــر کداممــان چیــزی گفتیــم. حرفمان 
ــدی و  ــر بع ــد نف ــت. بع ــش را می گرف ــنید و ایرادهای را می ش
ایرادهــای درســتش بــر حرف هــای او. تــا اینکــه دیگــر در کالس 
درس، کســی نمانــد کــه نظــری نــداده باشــد. پــای تختــه نمودار 
عرضــه و نمــودار تقاضــا را کشــید و گفــت عرضــه و تقاضــا یعنی 
همیــن. و بعــد گفــت: زبــان اقتصــاد، ریاضیــات اســت. همــان بود 
کــه مــرا تشــویق کــرد کــه ادامــه تحصیــل در »جامعه ســنجی« 

بدهــم کــه آن زمان هــا نبــود و احتمــاالً االن هــم نیســت.«
ــای  ــا حرف ه ــاد تنه ــات، اقتص ــدون ریاضی ــرم: ب ــه بگی نتیج
توصیــه ای خواهــد بــود. اقتصــاد بایــد بــا ریاضیــات بــا مســئله بــا 
نمــودار همــراه باشــد تــا بتواند واقعیــات اقتصــادی را به درســتی 

نمایــش داد.
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ــت  ــاز هس ــار درس رتبه س ــزو اون چه ــاد ج ــرا اقتص 10-چ
کــه بــه طــور جــدی بــر روی آن ســرمایه گــذاری کردیــد؟ 

مگــر، چــه فرقــی بــا مــا بقــی درس هــا دارد؟

1. چون اقتصاد یک کتاب درسی و آن هم کم حجم دارد.
پس می توان با انرژی گذاشتن به نتیجه دلخواه رسید.

2. چــون درســی اســت کــه اگــر در گذشــته هــم ضعیــف بــوده 
باشــید می توانیــد بــه ســرعت، ضعــف خودتــان را پوشــش دهید.
ــد آوردن در  ــی درص ــاید توانای ــوزان ش ــه دانش آم ــد هم ببینی
درس عربــی را نداشــته باشــند امــا در هــر ســطحی از دانــش کــه 
ــه  ــا صــرف وقــت در یکســال آخــر، ب ــوده باشــند می تواننــد ب ب

نتیجــه درخشــان برســند.
3. اقتصــاد از درس هایــی اســت که تعــداد زیــادی از دانش آموزان 

ــی می زنند. درصــد باالی
بــه همیــن دلیــل هــم نبایــد ریســک بکنیــد. بــا توجه به ســطح 
تســت ها در 5 ســال گذشــته، اگــر درصــد زیــر 70 در ایــن درس 
بزنیــد تقریبــاً از رقابــت در رتبه هــای زیــر 500 حــذف شــده اید. 

5- چطور می تونیم اقتصاد را مفهومی و عمیق بخونیم؟

ــم  ــر بگوی ــده نیســت. دقیق ت ــدن اقتصــاد، پیچی مفهومــی خوان
مفهومــی خوانــدن هیــچ درســی پیچیــده نیســت بلکــه بــا یــک 
فرمــول ســاده شــروع می شــود: »بــه خودتــان اجــازه ندهیــد کــه 
مطالــب را بــا تکــرار کــردن در یادتــان نگــه داریــد« هــر وقــت 
توانســتید بــه ایــن فرمــول عمــل کنیــد و در عیــن حــال مطالب 

را یــاد گرفتیــد در ایــن صــورت مفهومــی خوانده ایــد.

8-چرا اقتصاد فقط یک کتاب است؟

ســالی کــه مــن وارد دانشــگاه شــدم تعــداد کتاب هــای اقتصــاد: 
ــاب اقتصــاد  ــا دو کت ــک ی ــه ی ــر پای ــود. در ه ــاب ب ــا 5 کت 4 ی
ــته  ــیم بندی رش ــه تقس ــن ک ــد از ای ــا بع ــد. ام ــس می ش تدری
علــوم انســانی بــه رشــته »اقتصــاد« و »فرهنــگ و ادب« از بیــن 
ــاب  ــک کت ــه ی ــت. درس اقتصــاد ب ــام صــورت گرف ــت و ادغ رف
تبدیــل شــد کــه در ســال دوم دبیرســتان نظــام قدیــم و دهــم 

فعلــی ارائــه گردیــد.

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:



Moshaveranpub.com
E n s a n i h a . i r

فروشگاه اینترنتی
سایت تخصصی علوم انسانی


