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1بخىش از فعالىت هاى هر نظام که براى وتلىد اکالها و خدمات مورد نىاز مردم انجام ىم گرىد ،فعالىت

هاى اقتصادى » نامىهد ىم شود.

-2در هر نظام اقتصادى براى انجام فعالىت هاى اقتصادى ،روابط معىىن بنى افراد به وجود ىم

آید؛ به این روابط« روابط اقتصادى » گفته ىم شود.

-3جامعه براى حفظ یکپارچگى خود ،قواعدى را براى تعىنى حدود منافع افراد مشخص ىم

مالکىت » یاد ىم شود.

مالکىت (شکل ىم گرىد ،نظام اقتصادى را به وجود ىم آورد.

-5نظام وتلىدى ،نظام وتزیع ،نظام پوىل و بانکى خرده نظام هاى نظام اقتصادى یک کشور را

تشکىل ىم دهند.

مستقمى دارد .غناى محىط طبىعى یکى از عوامل رشد اقتصادى است.
ّ
صنایع کشور ىم شود و صنعت و فناورى باعث پىشرفت اقتصادى ىم شود.
-8رشد عمل به ارزش هاى جامعه بستگى دارد.

-9آموزش و پرورش با آماده ساخنت افراد براى زندگى اجامتعى و ایجاد صالحىت ها و وتانایى
اقتصادى فرامه ىم کند.
مستقمى دارد .در صورىت که نىازهاى افراد با سرعىت بىش از رشد اقتصاد گسرتش یابد ،جامعه دچار

عدم تعادل و نابساماىن ىم شود.

-11دولت با تنظمى و اجراى برنامه هاى اقتصادى ،بر نظام اقتصادى اثر ىم گذارد و امور
اقتصادىرا هدایت ىم کند.

-12خاوناده از یک سو براى نظام اقتصادى ،مصرف کننهد و از سوى دیگر نرىوى اکر فرامه ىم

کند.

حفظ حىات مادى جامعه را برعههد دارد.
-14اگر سرعت تأثرى صنعت بر روابط اقتصادى خىلى سریع نباشد ،افراد ىم وتانند خود را با شرایط
جدید وفق دهند وىل اگر سرعت این تغىرىات زیاد باشد ،جامعه دچار عدم تعادل ىم شود.

ّ
-15از پىامدهاى نامطلوب نظام اقتصادى ،به وجود آمدن تضاد طبقاىت و رواج پول پرسىت است.

-16اگر شغل فرد با عالقه و وتانایى هاى او مهاهنگ باشد ،فرد موفقىت بىشرتى به دست ىم آورد.
-17براى انجام هر اکر مهارت الزم است .مهارت از راه آموزش یا کسب تجربه به دست ىم آید.

-18اگر فرد وتانایى هاى خود را بىش از مىزاىن صتور کند که براى انجام اکر معنى یا شغل خود به آن

نىاز دارد ،نسبت به شغل خویش ىب مىل ىم شود.
اجامتعى شغل انتخاب کند.

-20بىکارى » یکى از مسائل اقتصادى است .عدم تعادل بنى نظام آموزىش و نىازهاى

مشاغل،ماشىىن شدن اکرها ،رکود اقتصادى ،نبودن زیرنباى اقتصادى الزم از عوامل به وجود

آورنهد بىکارى اند.
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-1نظام سىاىس از نقش هایى تشکىل شهد است .این نقش ها براى حفظ تعادل نظام اجامتعى شکل

گرفته اند ،با مه پىوستگى متقابل دارند و ىم وتانند در صورت لزوم ،براى حفظ تعادل نظام

اجامتعى از زور استفاده کنند.

-2با وتجه به ونع گروه ،نظام هاى سىاىس متفاوىت وجود دارد.
-3به نظاىم سىاىس که در آن متام نقش ها و اختىارات حول خواسته هاى یک فرد) حامک کشور (

شکل ىم گرىد و افراد براساس سرسپردگى به او انتخاب ىم شوند «،نظام خوداکمه » گفته ىم شود.

-4به نظاىم سىاىس که در آن نقش ها و صالحىت هاى اداره کنندگان امورکشور را قاونن مشخص

ىم کند «،نظام قاونىن » اطالق ىم شود.

 -5نظام سىاىس مجهورى اسالىم ایران نظاىم قاونىن است که مبناى قواننى مدون آن را قواننى اهلى

تشکىل ىم دهد.

 -6در نظام سىاىس مجهورى اسالىم ایران ،رهرب) وىل فقىه (در رأس نظام قرار دارد و مجلس

خربگان او را از بنى فقهاى موجود انتخاب ىم کند.

-7رسانه هاى گروهى و احزاب و انجمن ها نىز جزء نظام سىاىس کشور محسوب ىم شوند.

ّ
ّ
فعالىىت که به منظور دستىاىب به هدف هاى سىاىس معنى) داوطلب شدن ،شرکت در انتخابات،

شرکت در راه پامىیى و (… انجام ىم گرىدّ «،
فعالىت سىاىس » گفته ىم شود.
-9مهم ترین نقش فرد در نظام سىاىس قاونىن انتخاب مناىنهد است.

فرد در انتخابات ،داشنت هدف مشخص ،شناسایى نامزدها و تشخىص و ارزیاىب صالحىت آهناست.

 -11فرد هر قدر در ّ
فعالىت ها و انتخابات سىاىس خود با آگاهى بىشرتى عمل کند ،سالمت سىاىس

در جامعه بىشرت ىم شود.

 -12مشارکت فرد در ّ
فعالىت هاى سىاىس مانند انتخاب رئىس مجهور ،منایندگان مجلس ،شوراهاى

اسالىم شهر و روستا و غرىه باید با آگاهى مهراه باشد.

 -13رفتار سىاىس فرد در جامعه از ترىبت خاونادگى او تأثرى ىم پذیرد.
 -14نظام آموزىش کشور با ترىبت سىاىس افراد و دادن مهارت هاى سىاىس الزم به آهنا به سالمت و

تحکمى نظام سىاىس کمک ىم کند و آهنا را براى بر عههد گرفنت نقش هاى سىاىس آماده ىم سازد.

