
PHẦN I 

 CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ 

 

Bài 1 – Tiết 1 

 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

1. Sản xuất của cải vật chất 

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất? 

Là sự tác động của con người vào tự nhiên để:  

+ Làm biến đổi các yếu tố tự nhiên  

+ Tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của mình.  

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất. 

- Để duy trì sự tồn tại cuat con người 

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội, 

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. 

a. Sức lao động 

- Sức lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần được con người sử dụng 

vào quá trình sản xuất. 

- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi các 

yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của mình. 

b. Đối tượng lao động. 

là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến 

đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người. 

- Đối tượng lao động có 2 loại  

+ Loại có sẵn trong tự nhiên . 

+ Loại qua tác động của con người. 

c. Tư liệu lao động. 

hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động Là một vật hay 

của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản 

phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người. 

- Tư liệu lao động. 



+ Công cụ lao động. 

+ Hệ thống bình chứa  

+ Kết cấu hạ tầng  

 Sức lao động là yếu tố giữ vai trò quyết định vì: sức lao động mang 

tính sáng tạo nguồn lực không cạn kiệt. 

 

 

 

 


