درسنامه درس یازدهم ،فصل سوم:رشدوپیشرفت اقتصادی

به نام خدا

محتوای نوشتاری
کتاب :اقتصاد

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

سال تحصیلی:

دفتر آموزش متوسطه نظری

0911-0011

دبیرخانه راهبردی کشوری اقتصاد
تولید شده در استان خراسان جنوبی

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

فصل  :سوم

(اقتصادرشدوپیشرفت)
درس :یازدهم

نام طراح :محمودیعقوبی
(سرگروه اقتصادشهرستان زیرکوه)

عنوان درس  :رشدوپیشرفت اقتصادی

معرفی کلیات واهداف درس

اهداف یادگیری
بررسی واژه رشداقتصادی–بررسی چگونگی اندازه گیری رشداقتصادی –آشنایی باتعریف تولیدناخالص داخلی–آشنایی
.

باچگونگی محاسبه تولیدناخالص داخلی ونرخ رشدآن–آشنایی باشاخص دهک–آشنایی باشاخص توسعه انسانی
انتظارات پس ازمطالعه

نرخ رشداقتصادی(رشدتولیدناخالص داخلی)رامحاسبه کنیم– .وضعیت توزیع درآمدافرادیک جامعه رابراساس سهم دهک
هامحاسبه کنیم –.درباره شاخص توسعه انسانی توضیح دهیم.
.

کلمات کلیدی
رشد اقتصادی -تولیدناخالص داخلی– تولیداسمی وواقعی – دهک – شاخص توسعه انسانی– الگوی پیشرفت ایرانی-اسالمی
«طرح مسئله».................................................................................................................... ................................................................... .......

-1دراقتصادمعموالچه نوع کشورهایی راپیشرفته ترمی دانند؟
در اقتصاد معموالً کشورهایی را که از قدرت تولیدی باالتر و درآمد بیشتری برخوردار باشند ،پیشرفته تر می دانند.
-2افزایش قدرت تولیدیک کشوردرگروچیست؟
افزایش قدرت تولید کشور در گرو افزایش قدرت تولید شرکت های تولیدی و سازوکارهای مناسب برای ایجاد کسب و کار و
دادوستدهای مناسب است.
-3کشورهای پیشرفته چه ویژگی هایی دارند؟
کشورهای پیشرفته معموالً درآمد و تولید باالیی دارند.
درآمدها به صورت عادالنه تری توزیع شده است.
تعداد بیکاران این کشورها نیز کم است.
رشد و پیشرفت ،نقطۀ مقابل رکود است .یک کشور پیشرفته در برابر شوک های اقتصادی ،قدرت مقاومت دارد.
از ثبات نسبی قیمت ها و بازارها برخوردار است.
می تواند در شرایط بحرانی نیازهای اولیۀ خودش را تأمین و حتی مازاد آن را صادر کند.
معموالً کشورهای پیشرفته از سطح سواد و بهداشت عمومی باالیی برخوردارند.
روحیۀ اعتماد و همبستگی میان مردم این کشورها برای تکاپو و تالش اقتصادی ،برجسته است.
کشورهای پیشرفته در سطح منطقه و جهان تأثیرگذارند.
در یک کلمه ،کشورهای پیشرفته ،کشورهای قدرتمندی محسوب می شوند و بقیه روی آنها حساب باز می کنند.
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.....................-4و.......................نقطه مقابل رکوداست.
رشدوپیشرفت
-5مهمترین مولفه های پیشرفت اقتصادی کشورچیست؟
پیشرفت اقتصادی کشور دارای مؤلفه هایی است که می توان مهم ترین آنها را رشد اقتصادی ،شاخص های توسعۀ انسانی(نظیر
بهداشت ،سواد و امید به زندگی)و شاخص توزیع عادالنه درآمد دانست.
«رشداقتصادی» ................................................................................................. ..........................................................................................

-6درچه صورت دریک جامعه رشدصورت گرفته است؟
اگر در جامعه ای میزان واقعی تولید در دوره ای معین نسبت به دورۀ قبل افزایش یابد ،می گوییم در آن جامعه رشد صورت
گرفته است.
-7منظورازرشدچیست؟
اگر در جامعه ای میزان واقعی تولید در دوره ای معین نسبت به دورۀ قبل افزایش یابد ،می گوییم در آن جامعه رشد صورت
گرفته است .رشد به معنای افزایش تولید است؛ بنابراین مفهومی کمی است.
-8رشدبه معنای........................است.
افزایش تولید
-9رشدیک مفهوم.....................است.
کمی
-11کشورهاچگونه ظرفیت تولیدی خودراافزایش می دهند؟
کشورها معموالً با سرمایه گذاری بیشتر یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر ،ظرفیت تولیدی خود را افزایش می
دهند.
-11به چه دلیل گاهی افزایش شاخص رشدیک کشورراباافزایش درآمدآن معادل درنظرمی گیرند؟
کشورها معموالً با سرمایه گذاری بیشتر یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر ،ظرفیت تولیدی خود را افزایش می
دهند و این امر به درآمد بیشتر می انجامد .به همین دلیل گاهی افزایش شاخص رشد یک کشور را با افزایش درآمد آن معادل
درنظر می گیرند.
-12یک منشارشداقتصادی ................................است.
افزایش درمنابع
-13افزایش درمنابع چگونه باعث رشداقتصادی می شود؟مثال بزنید.
یک منشأ رشد اقتصادی افزایش در منابع است؛ برای مثال ،اگر جمعیت در طول زمان رشد کند ،به طور کلی عرضه نیروی کار
هم افزایش می یابد .سرمایه های فیزیکی کشور می تواند با سرمایه گذاری در کارخانه ها ،ساختمان ادارات ،ماشین آالت و
مغازه ها افزایش یابد .سرمایۀ انسانی با آموزش افزایش می یابد .با منابع در دسترس بیشتر ،یک کشور می تواند کاال و خدمات
بیشتری تولید کند.

«بررسی رشدباالگوی مرزامکانات تولید» ...............................................................................................................................
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-14ازالگوی مرز امکانات تولید می توانیم برای نشان دادن تأثیرات ............................استفاده کنیم.
رشداقتصادی
-15باتوجه به تصویرزیر،تاثیرات رشداقتصادی برمنحنی مرزامکانات تولیدوظرفیت تولیدی کشورراتوضیح دهید.

به نمودار سمت چپ از شکل زیر نگاه کنید .محور افقی مقدار غذای تولید شده در کشور را نشان می دهد و محور عمودی همۀ
مقادیر از کاالهای دیگر؛ یعنی کاالها و خدمات به جز غذا را که در کشور تولید شده است ،نشان می دهد .تصمیم گیری بین
یک واحد «غذا» و یک واحد« از کاالهای دیگر» واقعاً دشوار است؛ اما به این فکر کنید که واحد «غذا» همۀ انواع غذاها و واحد
«کاالهای دیگر» همۀ انواع کاالها و خدمات را دربرمی گیرد.
فرض کنید کشوری ابتدا نقطه  Xرا انتخاب می کند .روشن است که مردم مقدار بیشتری از غذا و سایر کاالها می خواهند تا
سالمتی و رفاه بیشتری داشته باشند .اگر با صرفه جویی ،سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند ،با گذشت زمان ،ظرفیت تولیدی
آنها توسعه می یابد و مرز امکانات تولید به سمت باال منتقل می شود .نمودار سمت راست شکل باال مرز امکانات قبلی و مرز
امکانات جدید را نشان می دهد .رشد اقتصادی به کشور امکان می دهد تا غذا و کاالهای دیگر بیشتر و بیشتری را تولید و
مصرف کند.
-16چرارشداقتصادی یک هدف مشترک است؟
رشد اقتصادی یک هدف مشترک است ،زیرا کشور را قادر می سازد کاالها و خدمات بیشتری تولید کند و گام مؤثری برای
تأمین نیازها و خواسته های شهروندان خود بردارد .وقتی که اقتصاد رشد می کند ،کشور قادر است از هرچیزی مقدار بیشتری
تولید کند.
-17برای اینکه هرکشوربتواندازمواهب رشداقتصادی درآینده لذت ببردبایدچه مواردی رادرنظربگیرد؟
هر کشور برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی در آینده لذت ببرد ،باید چیزهایی را در زمان حال در اقتصاد فدا کند؛ باید منابعی
را که می توانست برای ساختن کاالهای مصرفی در زمان حال استفاده شود ،برای ساختن انواع سرمایه ها و توسعۀ روش های
تولید بهتر برای آینده صرف کند .همان طور که شما هم گاهی از بعضی خریدهای لذت بخش صرف نظر می کنید تا پولتان را
برای انتخاب های دیگری در آینده که زندگی شما را بهتر می کند ،پس انداز کنید.
«چگونه رشداقتصادی رااندازه گیری کنیم؟تولید(درآمد)ناخالص داخلی».............................................

-18رشدبه معنای....................است.
افزایش تولید
-19چرااقتصاددانان برای اندازه گیری رشد ،به میزان رشد تولیدات یک کشور در طول سال می نگرند؟
چون رشد به معنای افزایش تولید است.
-21منظورازتولیدناخالص داخلی یک کشور( ) GDPچیست؟
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تولید ناخالص داخلی یک کشور() GDPارزش پولی همۀ کاالها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور
در طول یک سال است.
-21چرادرآمدداخلی رامی توان معادل تولیدداخلی دانست؟
با فرض اینکه هر تولید داخلی ،درآمدی را برای تولیدکنندگان آن ایجاد کرده است ،می توان درآمد داخلی را نیز معادل تولید
داخلی دانست.
-22منظورازدرآمدداخلی چیست؟
درآمد داخلی ،مجموع درآمدهایی است که در طول سال برای کشور به دست می آید.
-23درآمدسرانه چگونه به دست می آید؟
با تقسیم درآمد داخلی به جمعیت کشور ،درآمد سرانه به دست می آید.
-24کلیدواژه های مهمی که درتعریف تولیدداخلی وجودداردوبه فهم بهترماازتولیدداخلی کمک می کندرانام
ببرید.
« ارزش پولی»« ،همۀ کاالها و خدمات»« ،نهایی»« ،درون مرزهای کشور» و «در یک سال».
-25برای اندازه گیری تولیدکشور،نیازبه یک.....................داریم.
واحدمشترک
-26واحدمشترکی که برای اندازه گیری تولیدات کشوربه کارمی رودچیست؟توضیح دهید.
ارزش پولی -برای اندازه گیری تولید کشور ،نیاز به یک واحد مشترک داریم که بتوانیم هر چیزی را که تولید شده است ،اندازه
گیری کنیم .از هر واحد اندازه گیری مثل کیلوگرم هم می شود استفاده کرد؛ اما شاید نتیجه مفید نباشد؛ چراکه قطعاً یک
کیلوگرم چیپس سیب زمینی با یک کیلوگرم چیپست رایانه قابل جمع شدن نیست! درعوض وقتی همه را به ارزش پولی که از
بازار به دست آمده برگردانیم و آنها را جمع کنیم ،منطقی تر می شود .در این صورت صرف نظر از ابعاد و اندازه و وزن ،هر کاال
با ارزشی که در بازار داشته در محاسبۀ مقدار تولید لحاظ خواهد شد.
-27آیاتولیدات فقط محدودبه تولیدکاالمی باشد؟مثال بزنید.
خیر -تولید فقط محدود به تولید کاالهایی مانند توپ و لبنیات نیست ،بلکه خدماتی مانند خدمات لوله کشی ،خلبانی هواپیما،
رانندگی کامیون و معاینۀ پزشکی هم تولید است و باید در محاسبۀ ما لحاظ شود .
-28چرابرای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی ،تنها کاال و خدمات نهایی را در نظر می گیریم؟مثال بزنید.
برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی ،تنها کاال و خدمات نهایی را در نظر می گیریم ،نه محصوالت واسطه ای را؛ چراکه کاالها
و خدمات واسطه ای همگی در تولیدات نهایی محاسبه شده اند و اگر آنها را هم جداگانه محاسبه کنیم ،دچار خطای محاسبه
مجدد می شویم .مثال پنبه و لباس را(در درس مالیات بر ارزش افزوده)،به یاد آورید .برای محاسبۀ ارزش لباس های تولید شده،
الزم نیست ارزش محصو التی نظیر پنبه و نخ و پارچه را نیز جداگانه محاسبه کنیم؛ بلکه با محاسبۀ ارزش کل لباس های تولید
شده ،خود به خود ارزش کاالهای واسطه ای که در آن به کاررفته است نیز محاسبه می شود.
-29کدام تولیدات درتولیدناخالص داخلی اندازه گیری می شود؟
تولید ناخالص داخلی ،تولیداتی را که در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود ،اندازه می گیرد؛ صرف نظر از اینکه چه
شهروندی آن را تولید کرده است .از این رو ،تولید ناخالص داخلی ایران ،جمع تمام تولیداتی است که شرکت ها و افرادی که
در ایران فعالیت می کنند ،آنها را تولید کرده اند؛ حتی اگر بخشی از این تولید متعلق به خارجی ها باشد.
-31تولیدناخالص داخلی ،کاالهاوخدمات نهایی رادرچه محدوده زمانی دربرمی گیرد؟
تولید ناخالص داخلی تنها شامل کاالهای نهایی و خدمات تولید شده در یک سال تقویمی از اول فروردین تا پایان اسفند
است .این مقدار شامل فروش اقالم باقی مانده از سال قبل نمی شود؛ یعنی چیزهایی که در یک سال ساخته می شود و در
سال بعد فروخته می شود.
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«مواردی که درتولیدناخالص داخلی محاسبه نمی شوند».........................................................................................

-31به دلیل ............................برخی از اقالم تولیدی در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند.
دشواری های محاسباتی
-32چه نوع اقالم تولیدی در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند؟
اول :کار بدون دستمزد؛ مانند کارهایی که در خانه انجام می گیرد یا خدماتی که در خیریه ها به صورت داوطلبانه ارائه می
شود و پولی برای آنها رد و بدل نمی گردد ،اگرچه دارای ارزش باالیی هستند ،اما در محاسبات تولید ناخالص داخلی غایب اند!
دوم :خرید و فروش کاالهای دست دوم از جمله خودرو ،مبلمان یا خانه در محاسبات لحاظ نمی شوند .این قبیل کاالها زمانی
که برای اولین بار تولید و فروخته شده اند ،به حساب آمده اند.
سوم :تولیدات اقتصاد زیرزمینی ،غیرقانونی و قاچاق که اطالعات دقیقی از آنها در دست نیست و عمالً محاسبۀ آنها مشروعیت
بخشی به این گونه فعالیت ها تلقی می شود.
-33چراتولیدات اقتصاد زیرزمینی ،غیرقانونی و قاچاق در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند؟
اطالعات دقیقی از آنها در دست نیست و عمالً محاسبۀ آنها مشروعیت بخشی به این گونه فعالیت ها تلقی می شود.
«تولیدناخالص داخلی اسمی وواقعی» ....................................................................................................................................

-34مهم ترین دلیل اندازه گیری تولیدناخالص داخلی چیست؟
مهم ترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی ،نظارت بر تغییرات تولید در طول زمان است.
-35دراندازه گیری تولیدناخالص داخلی باواحدپولی ،باچه مشکلی مواجه می شویم؟مثال بزنید.
چون تولید ناخالص داخلی به واحد پولی اندازه گیری می شود ،با یک مشکل مواجه هستیم :قیمت کاالها و خدماتی که تولید
ناخالص داخلی را تشکیل می دهند به طور مداوم در حال تغییر است.
*برای مثال ،فرض کنید یک میلیون خودرو در ایران در سال جاری تولید شود و میانگین قیمت یک خودرو 51میلیون تومان
باشد .مجموع تولیدات خودرو برای سال جاری عبارت است از:
پس :

 1میلیون ×  51میلیون تومان = 51هزار میلیارد تومان

حال اگر سال بعد قیمت متوسط خودرو به 61میلیون افزایش یابد ،برآورد11هزار میلیارد تومانی برای تغییر تولید نادرست است؛
چرا که درواقع ،همان یک میلیون خودرو تولید شده است و تنها قیمت ها تغییر کرده است!
-36اقتصاددانان برای جلوگیری ازاشتباه ناشی ازافزایش قیمت هادرمحاسبه متغیرهای اقتصادی چه راه حلی
دارند؟
اقتصاددانان برای حل این مشکل راه حلی دارند؛ قیمت های محاسباتی باید در سالی که به آن سال پایه گفته می شود،
ثابت فرض شوند.
«محاسبه تولیدناخالص داخلی ونرخ رشدآن» ...................................................................................................................

 -37تولیدناخالص داخلی اسمی چگونه محاسبه می شود؟
برای محاسبۀ تولید ناخالص داخلی اسمی ،مجموع ارزش کاالهای تولید شده کشور را در یک سال محاسبه می کنیم.
-38برای بررسی میزان رشدتولیدات سال جاری نسبت به سال قبل ،چه از رابطۀ زیر استفاده کنیم؟
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تولیدناخالص داخلی سال قبل-تولیدناخالص داخلی سال جاری

× 011

=نرخ رشدتولید

تولیدناخالص داخلی سال قبل
-39باتوجه به اطالعات جدول زیر،تولیدناخالص داخلی رابرای اقتصادی بادوکاالوقیمت های زیربه صورت اسمی
وواقعی محاسبه کنید.

برای محاسبه () GDPاسمی:تولیدات هرسال رادرقیمت های همان سال محاسبه می کنیم وبعدنرخ رشدآن رانسبت به
سال قبل حساب می کنیم:

050/15111-0111/111
×011=%9/5/
01115111

×011=%9151

01/0115111-050/1/111
050/15111

=نرخ رشدتولیدات اسمی سال10نسبت به سال1/
=نرخ رشدتولیدات اسمی سال1/نسبت به سال10

برای محاسبه () GDPواقعی:تولیدات هرسال رادرقیمت های سال پایه یعنی سال 1/محاسبه می کنیم وبعدنرخ رشدآن
رانسبت به سال قبل حساب می کنیم:

×011=%01
×011=%005/

//0115111-0111/111
01115111

0/0115111-//011/111
//0115111

=نرخ رشدتولیدات واقعی سال10نسبت به سال1/
=نرخ رشدتولیدات واقعی سال1/نسبت به سال10
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-41معموالً از نمودارهای رشد تولید ناخالص داخلی ،برای نشان دادن .......................................استفاده می شود.
رشد اقتصادی کشورها
نمودار زیر تولید ناخالص داخلی کشور ما را از سال 1383تا  1396نشان می دهد.

«شاخص های دیگراندازه گیری پیشرفت اقتصادی».......................................................................................................

-41آیا شاخص های مربوط به رشد کمی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص ،به تنهایی می تواند نشان دهندۀ میزان
خیر-اقتصاددانان به ما می گویند که شاخص های مربوط به رشد کمی اقتصاد
پیشرفت یک کشور باشد؟مثال بزنید.
و افزایش تولید ناخالص ،به تنهایی نمی تواند نشان دهندۀ میزان پیشرفت یک کشور باشد .پیشرفت کشور فقط محدود به رشد
کمّی آن ،یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه ابعاد دیگری نیز دارد .فرض کنید کشوری ازلحاظ میزان درآمد و
تولیدناخالص داخلی ،وضعیت مطلوبی دارد .این به معنای آن است که کشور در زمینۀ رشد ثروت ،پیشرفت خوبی داشته است
.اما آیا می توان نتیجه گرفت که این کشور در توزیع ثروت تولید شده در میان مردم نیز پیشرفته است؟ اقتصاددانان معموالً در
این مورد از مثال کیک استفاده می کنند .آیا بزرگ تر شدن یک کیک ،به معنای آن است که سهم افراد مختلف از آن کیک
عادالنه است؟ بسیاری از کشورهایی که دارای رشد درآمد باالیی هستند ،نظیر چین و آمریکا ،گرفتار نابرابری درآمدی اند؛ بدین
معنی که بخش بزرگی از ثروت تولید شده ،تنها به گروه های محدودی از جامعه تعلق دارد و اکثریت جامعه از درآمد کمتری
برخوردارند.
«شاخص دهک ها»............................................................................................................................................ ........................................

-42یکی ازشاخص های سنجش وضعیت توزیع درآمد،چیست؟
دهک
-43شاخص«دهک»ونحوه محاسبه آن راتوضیح دهید.
یکی از شاخص های سنجش وضعیت توزیع درآمد ،شاخص «دهک» هاست .از شاخص دهک ها در برخی گزارش های اقتصادی
و به منظور نشان دادن پیشرفت هایی که در زمینه عدالت اقتصادی روی داده است ،استفاده می شود .برای محاسبۀ این شاخص،
مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند .در طبقه بندی این ده گروه ،سطح درآمد از کمترین به بیشترین
مدنظر قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،گروه اول ،که ده درصد اولیۀ جمعیت را تشکیل می دهند ،کمترین درصد درآمد ملی و
11درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند.آمارهای مربوط به سهم این دهک ها در جامعه ،چگونگی جدول وضعیت
توزیع درآمد دررانشان می دهد.
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جدول زیربیانگرچگونگی توزیع درامدایران درسال1391است.سهم دهک دهم از درآمد ملی حدود ده برابر سهم
دهک اول است.

«وضعیت توزیع درآمد» .......................................................................................................................................................................

-44شاخص توزیع درآمدچگونه محاسبه می شود؟
با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهای مختلف ،شاخصی به دست می آید که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد
به کار می رود.
-45درچه صورت توزیع درآمددریک جامعه نامناسب تراست؟
با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهای مختلف ،شاخصی به دست می آید که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد
به کار می رود.هرچه این نسبت بیشتر باشد ،توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است.
-46به چه دلیل اقتصاددانان برای به دست آوردن اختالف درآمدی ،اختالف هزینه ای را محاسبه می کنند؟
گاهی درآمدهای مردم برای به دست آوردن شاخص دهک ها ،قابل ثبت نیست .به همین دلیل اقتصاددانان برای به دست
آوردن اختالف درآمدی ،اختالف هزینه ای را محاسبه می کنند .در این حالت هزینۀ خانوار نمایندۀ درآمد آن است.
-47باتوجههه بههه نمودارزیردرسههال 1391-1381و1396درآمههدده درصههدثروتمندجامعه چندبرابردرآمههدده
درصدفقیرجامعه بوده است؟
نمودار زیر نشان می دهد که در سال  ،1381ده درصد ثروتمندان ،چهارده برابر ده درصد فقرا درآمد داشته اند.این رقم برای
سال 1391به  12برابر و در سال  ،1396مجدداً به  14برابر رسیده است.
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«شاخص توسعه انسانی» ......................................................................................................................................................................

-48یکی از شاخص های رایج جهانی برای اندازه گیری پیشرفت های اقتصادی کشورهای گوناگون،چیست؟
شاخص های توسعۀ انسانی
-49مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی( )HDIچیست؟
مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد ،میانگین سال های تحصیل ،سرانۀ درآمد ناخالص ملی و شاخص های
نابرابری تشکیل دهندۀ شاخص توسعه انسانی است.
عالوه بر این ،مؤلفه هایی نظیر نرخ باروری ،نابرابری های جنسیتی ،دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،بهداشت عمومی ،شاخص
های فقر و پایداری محیطی( مثل انرژی های تجدیدشونده و فسیلی ،کاهش آالینده های محیط زیست و گازهای گلخانه ای
،نقصان منابع طبیعی و تغییرات نواحی جنگلی) ،در گزارش های توسعۀ انسانی منعکس می شود.
-51چندموردازشاخص های پایداری محیطی رانام ببرید.
انرژی های تجدیدشونده و فسیلی ،کاهش آالینده های محیط زیست و گازهای گلخانه ای ،نقصان منابع طبیعی و تغییرات
نواحی جنگلی
-51درچه صورت تصویرکامل تری ازپیشرفت اقتصادی یک کشوربه دست می آوریم؟
اگر معیارهای اندازه گیری رشد اقتصادی ،یعنی رشد تولید ناخالص داخلی را با معیارهای اندازه گیری نابرابری درآمدی و نیز
سایر شاخص ها نظیر شاخص امید به زندگی ،میزان سواد و یا شاخص های مربوط به بهداشت ،ترکیب کنیم ،تصویر کامل تری
از پیشرفت اقتصادی یک کشور به دست می آوریم.
-52کدام شاخص تصویربهتری ازپیشرفت کشورارائه می دهد؟
شاخص توسعۀ انسانی() HDI
-53چرا شاخص توسعۀ انسانی( ) HDIتصویربهتری ازپیشرفت کشورارائه می دهد؟
چون شاخص توسعۀ انسانی( ) HDIترکیبی از شاخص هایی نظیرتولیدناخالص داخلی(رشد)و امید به زندگی ،میزان سواد و یا
شاخص های مربوط به بهداشت (توسعه)است.از این رو تصویر بهتری از پیشرفت کشور ارائه می دهد.
-54درگزارش توسعه انسانی ایران درچه رتبه ای قراردارد؟
در گزارش توسعۀ انسانی ،ایران در رتبۀ  65و جزو کشورهای با توسعه یافتگی باال به شمار می رود.
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«الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی» ..............................................................................................................................................

*نکته:بااینکه شاخص های توسعه انسانی در کنار شاخص های رشد تولید ،تصویر مناسب تری از پیشرفت یک
کشور ارائه می کند؛ امااین تصویر از پیشرفت کامل نیست.
-55چراشههاخص توسههعه انسههانی بااینکه تصههویرمناسههب تری ازپیشههرفت یک کشههورارائه می کندولی این
ت صویرازپی شرفت ک شورکامل نی ست؟(در شاخص تو سعه ان سانی چه مواردی موردتوجه قرارنمی گیردتات صویری
کامل ترازپیشرفت کشور ارائه دهد؟)
چون درشاخص توسعه انسانی  ،شاخص های دیگری مانند مبارزه با فساد ،بهبود فضای کسب وکار ،رشد علم و فناوری ،موضوعات
محیط زیستی و پیشرفت های فرهنگی و معنوی،تفاوت های بومی و محلی و تاریخی و فرهنگی کشورها  ،ارزش های اجتماعی
ـ اقتصادی متفاوت جوامع بایکدیگر،تاثیرتنوع ارزش ها و آداب و رسوم در شاخص های پیشرفت یک کشور،تفاوت اهمیت عدالت
اقتصادی و اجتماعی درجوامع مختلف،نگاه متفاوت جوامع به زندگی ،موردتوجه نیست.
-56چه مسئله ای باعث شده است تا اندیشمندان کشورمان به فکر دستیابی به یک الگوی بومی برای پیشرفت
باشند؟
برخی از کشورها و سازمان های بین المللی در طول سده های گذشته ،از شاخص های توسعه و همچنین نهادهایی که ظاهراً
با هدف توسعۀ اقتصادی به وجود آمده اند ،برای تحمیل الگوها و سبک زندگی غربی استفاده کرده اند .در کشور ما هرچند
تالش هایی درجهت استقرار نظام اقتصادی اسالم صورت گرفته است؛ اما متأسفانه همچنان نهادهای سرمایه داری ،درجهت
انباشت ثروت در دست عده ای محدود و توزیع ناعادالنه آن فعالیت دارند .این نگرانی ها باعث شده است تا اندیشمندان
کشورمان به فکر دستیابی به یک الگوی بومی برای پیشرفت باشند.
-57الگوی بومی که اندیشمندان کشورمان برای پیشرفت به کارمی برندچیست وچه ویژگی هایی دارد؟
الگویی که با شرایط فرهنگی ،اقلیمی و تاریخی کشور سازگار باشد و بتواند راه روشنی را پیش پای مردم ما قرار دهد .الگوی
پیشرفت اسالمی ه ایرانی ،آغاز حرکتی مستمر و بلندمدت است برای دستیابی به یک الگوی پیشرفت بومی که با فرهنگ
ما سازگاری داشته باشد.
فعالیت فردی درکالس ...............صفحه...........................119
دردرس چهارم بامفهوم کارایی آشناشدیم ودراین درس درباره رشدسخن گفتیم .تفاوت بین دستیابی به کارایی
ورشداقتصادی راباکمک نمودارتوضیح دهید.
درمنحنی مرزامکانات تولیددرباره مصـــلحت وعدالت صـــحبت نمی کنیم تمام نقاط روی
منحنی امکانات تولید،بیانگروضــعیت کارآمدتولیداســت وفقط درباره کارایی صــحبت می
کند.رشههداقتصههادی باکمک منابع فیزیکی بیشـــترویابه وســـیله باالرفتن کارایی منابع
موجودوبــا ترکیــب آن دوبــه دســــت می آیــدنقــاطAوBنقــاط کــارآمـدرامنعکس می
کنند.نقطهCنقطه زیرمنحنی یعنی کارایی کمتر،نقطهDانعکاس رشــداقتصــادی به صــورت
انتقال منحنی مرزامکانات تولیدبه ســمت راسههت اســت.انتقال منحنی به معنی افزایش
تولیداست.

فعالیت خارج ازکالس ...............صفحه...........................121
تولیدخالص وناخالص إ
شایدبرای شمااین پرسش به وجودآمده باشدکه واژه ناخالص درعبارت تولیدناخالص داخلی،چیست وتفاوتش
باخالص درکجاست؟دراین باره تحقیق کنید.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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بخشی از سرمایه های هر کشور از قبیل ماشین آالت ،ساختمان ها ،راه ها و نظایر آن ،که در فعالیت های تولیدی مورد استفاده
قرار می گیرد ،به مرور زمان فرسوده می شود و از بین می رود؛ بنابراین ،باید بخشی از تولیدات کشور را صرف جبران این
فرسودگی ،یعنی تعمیر یا جایگزینی آنها کنیم؛ به بیان دیگر از کلّ تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه های
جایگزینی سرمایه های فرسوده شده اختصاص دهیم؛ به عنوان مثال اگر به طور متوسط عمر مفید سرمایه های فیزیکی کشور
21سال باشد ،ساالنه می باید معادل  ٪5ارزش آن سرمایه را به عنوان استهالک در نظر بگیریم و از تولید کم کنیم.
بدین ترتیب ،اگر کلّ تولیدات جامعه را اندازه گیری کرده باشیم ،آن را «تولید ناخالص »می نامیم؛امّا اگر هزینه های استهالک
را از تولیدات ناخالص کسر کنیم ،آن را «تولید خالص» می نامیم؛ به عبارت دیگر:
هزینه استهالک ـ تولید ناخالص = تولید خالص
فعالیت فردی درکالس ...............صفحه...........................124
در کشوری با ده میلیون نفر جمعیت ،درآمد ملی معادل 51/111میلیارد ریال است .اگر فرض کنیم که توزیع درآمد
در این کشور دقیقاً مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول صفحۀ قبل( )122است ،سهم هر دهک از درآمد
ملی را تعیین کنید.
9

011 ×/15111 =0/11سهم دهک اول
0

011 ×/15111 =0111سهم دهک دوم
/

011 ×/15111 =0/11سهم دهک سوم
0

011 ×/15111 =9111سهم دهک چهارم
/

011 ×/15111 =9/11سهم دهک پنجم
0

011 ×/15111 =0111سهم دهک ششم
01

011 ×/15111 =/111سهم دهک هفتم
00

011 ×/15111 =0111سهم دهک هشتم
00

011 ×/15111 =0111سهم دهک نهم
01

011 ×/15111 =005/11سهم دهک دهم

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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برای تفکر و تمرین...............صفحه...........................127
-1فرض کنید کل اقتصاد کشور ما از دو شرکت تولیدی بزرگ تشکیل شده باشد .مجموع ارزش تولیدات سال
جاری شرکت اول برابر با یک میلیارد تومان و مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت دوم ،برابر با 511میلیون
تومان است .با توجه به این دو فرض به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
تولید ناخالص داخلی اسمی کشور ،برای سال جاری چقدر است؟
= 0/111/111/111 + /11/111/111 = 0//11/111/111تولید ناخالص داخلی اسمی

اگر سهم هرکدام از شرکت ها در تولید ناخالص داخلی ثابت و مطابق با نسبت تولیدات آنها برای سال جاری باشد
و نیز اگر اقتصاد کشور از سال قبل تا امسال ده درصد رشد داشته باشد ،ارزش اسمی تولیدات هر دو شرکت را برای
سال قبل ،محاسبه کنید.

× 011 = 00/0/
× 011 = 99/99

0/111/111/111
0//11/111/111
/11/111/111
0//11/111/111

)= (05/1151115111−X
=X
X

01
011

=سهم شرکت اول
=سهم شرکت دوم

→ ارزش تولیدات سال قبل

01X=0/1/111/111/111 − 011X
001X=0/1/111/111/111
تولیدات سال گذشته

059095090590950909

=

0/1/111/111/111
001

=X

سهم شرکت اول ودوم رادرتولیدات سال گذشته محاسبه می کنیم.

=111/090/909
=0/0//11/111

059095090590950909×0050/
011
059095090590950909×99/99
011

→ ارزش اسمی تولیدات شرکت اول نسبت به سال قبل
→ ارزش اسمی تولیدات شرکت دوم نسبت به سال قبل

-2کدام یک از موارد زیر صرفاً نشان دهندۀ رشد اقتصادی است و کدام یک ،نشان دهندۀ پیشرفت اقتصادی کشور
است؟
افزایش درآمد هر یک از کارکنان و کارگران شرکت ها

«رشد»

نزدیک شدن سهم دهک اول از کل درآمد کشور به سهم دهک دهم
افزایش درآمد خریداران کاالها و محصوالت تولید شده

«رشد»

افزایش میانگین سال های تحصیلی کارمندان شرکت ها

«پیشرفت»

«پیشرفت»

درسنامه درس یازدهم ،فصل سوم:رشدوپیشرفت اقتصادی
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تحلیل کنید...............صفحه...........................127
چه تفاوتی بین رشد و توسعه و پیشرفت وجود دارد و برای هرکدام چه شاخص هایی وجود دارد؟
رشدصرفابه معنای افزایش تولیداست ویک مفهوم کمی است.وشاخص های آن ،افزایش ظرفیت های تولیدی وافزایش درآمدمی
باشد.
«توسعه» در کنار افزایش تولید بر تغییرات و تحوالت کیفی دیگری نیز داللت دارد و آن را می توان مفهومی کمّی  -کیفی
دانست .مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد ،میانگین سال های تحصیل ،سرانۀ درآمد ناخالص ملی و شاخص
های نابرابری تشکیل دهندۀ شاخص توسعه انسانی است.
شاخص های توسعه،رشداقتصادی وشاخص توسعه انسانی( )HDIمی باشد.
اصطالح «پیشرفت» انتخاب بسیاری از نخبگان و اندیشمندان دنیا از جمله کشور ما است .در مفهوم پیشرفت ،الگوی واحدی
برای همه کشورها توصیه نمی شود .موقعیت های گوناگون مثل وضعیت تاریخی ،جغرافیایی ،سیاسی ،طبیعی ،انسانی ،دینی و
در نهایت زمانی و مکانی ،شاخص های پیشرفت را تعیین می کند .بنابراین امکان تنوع در الگوها و قبل از آن شاخص ها را
پیدا می کند.
از نظر شما چه رابطه ای میان پیشرفت اقتصادی یک کسب وکار و پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟
پیشرفت اقتصادی یک کسب وکاربه معنای تولیدباکیفیت محصول وقیمت مناسب آن است که می تواندمنجربه افزایش تقاضای
مصرف کنندگان شودکه به دنبال آن اشتغال نیروی کارنیزافزایش می یابد.درنتیجه درآمدداخلی افزایش وسطح رفاه جامعه
نیزباالمی رود.بهبودفضای کسب وکار،رشدعلم وفناوری،عدالت اقتصادی و...منجربه پیشرفت اقتصادی خواهدشد.

«..................................................................................نمونه سواالت کنکوری»........................................................................................
تولیدناخالص داخلی-تولیدخالص داخلی-درآمدسرانه-استهالک

 -0باتوجه به رقم تولیهداتی کهه درطهول یکسهال توسهط یهک جامعهه بدسهت آمهده اسهت تولیهد ناخهالص
داخلی-خالص داخلی -تولیدخالص داخلی سرانه را بدست آورید(.کنکور)0/
جمعیت کشور  51میلیون نفر می باشد.
مواد غذایی  511تن از قرار هر تن

 31/111/111ریال

ماشین آالت  5111دستگاه از قرار هر دستگاه  51/111/111ریال
پوشاک  15111عدد از قرار هر عدد
خدمات

0
9

 511/ 111ریال

ارزش پوشاک

هزینه استهالک

0
0/

ارزش ماشین آالت

* اولین قدم در حل این مسئله اینست که واحد موارد خواسته شده را بررسی کنیم اگر واحد یکسان بود به حل مسئله اقدام شود اگر
یکسان نبود باید واحد را یکسان کنیم و بعد به حل مسئله اقدام کنیم.دراین مسئله واحدهای خواسته شده یکسان است.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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 =/11×9151115111 =0/511151115111مواد غذایی
 =/111×/151115111 =0/1511151115111ماشین آالت
 =0/5111×/115111 =/5/1151115111پوشاک
×/5/1151115111 =/511151115111

× 0/1/111/111/111 = 01/111/111/111

0
0/

0
9

= خدمات

= هزینه استهالک

= 0//111/111/111 + 0/1/111/111/111 + //11/111/111 + /111/111/111 = 0////11/111/111تولید ناخالص داخلی

= 0////11/111/111 − 01/111/111/111 = 0////11/111/111تولید خالص داخلی

سهم متوسط هر فرد از میزان درآمد یا تولیدکل جامعه = /0/1

0////11/111/111
/1/111/111

=تولید خالص داخلی سرانه

*برای محاسبه تولید سرانه ،کل درآمدیا تولیدجامعه را بر جمعیت کشور تقسیم می کنیم.

-2باتوجه به اطالعات مندرج درجدول زیر( :کنکور)11
الف) استهالک سرمایه ثابت
ب)تولیدناخالص داخلی
ج)تولیدخالص داخلی
د)تولیدخالص داخلی سرانه دراین جامعه چقدراست؟
0

1

استهالک سرمایه ثابت

9تولیدناخالص داخلیG.D.P

2

تولید 31دستگاه ماشین آالت نساجی به ارزش

481میلیون ریال

3

ارزش موادغذایی

 % 61ارزش تولیدات دربخش صنعت

4

ارزش کاالهای واسطه ای ومواداولیه به کاررفته

241میلیون ریال

دربخش صنعت وموادغذایی
5

ارزش خدمات ارائه شده به وسیله بخش خصوصی

6

تعدادجمعیت

 % 51مجموع ارزش بخش صنعت
وموادغذایی
21میلیون نفر

ارزش کاالهای واسطه ای ومواداولیه به کاررفته دربخش صنعت وموادغذایی دراین سوال محاسبه نمی شودچون ارزش
این کاالهادربطن کاالهای نهایی می باشد.

**بخش صنعت منظورهمان ماشین آالت نساجی می باشد**.

= 000
= 900

/00×/1
011

001×01
011

= ارزش موادغذایی

 = 000 + 001 = /00ارزش خدمات

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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 = 001 + 000 + 900 = 00/0تولیدناخالص داخلی(ب

= 900

00/0
9

= استهالک سرمایه ثابت(الف

= 00/0 − 900 = /00تولیدخالص داخلی(ج

= 90/0

/00
01

=تولیدخالص داخلی(د

-3در یههک جامعههه یههک دسههتگاه کههاالی سههرمایه ای را بههه قیمههت  85میلیههارد ریههال خریههداری کههرده ایههم
وعمرمفیدآن5سال است(.کنکور)1/
الف :چنانچه دردوسال آخرعمرمفید،این کاالی سرمایه ای %7افزایش بهاداشته باشد مجموع هزینه ی استهالک
دو سال آخر چه مقدارخواهد بود؟
ب :قیمت جدید این کاالی سرمایه ای کدام است؟
ج :هر سال چه مقداربه عنوان هزینه ی استهالک باید کنار بگذاریم؟
= //1/
00/01 × 0 = 90/90

= 00/01

11/1/
/

0/×/
011

(الف

 0///51/=1151/استهالک دو سال آخر

1151/قیمت جدیدکاال( ب
0/

 / = 0/هزینه استهالک ساالنه ( ج

-4باتوجه به اطالعهات جهدول اگرمجمهوع ارزش اقهالم ماشهین آالت وموادغهذایی وپوشهاک در یهک جامعهه
فرضی  151میلیاردریال باشد(.کنکور)10-1/
الف) تولیدخالص ملی :
ب :تولیدخالص داخلی سرانه:
ج :تولیدناخالص داخلی:
A

جمعیت کل کشور

 35میلیون نفر

B

تولید خارجیان مقیم کشور

 44میلیارد ریال

C

هزینه استهالک

D

خدمات ارائه شده

E

 0ارزش تولید خارجیان مقیم کشور

تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 45میلیارد ریال

0

 9ارزش تولید مردم کشور که در
خارج اقامت دارند
0

0

 = 9 × 0/ = 91هزینه استهالک

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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0
0

 = × 00 = 00خدمات
 = 0/1 + 00 + 0/ = 010تولید خالص ملی(الف
010 − 91 = 0/0
 = 0/1 + 00 + 00 = 01/تولید خالص داخلی سرانه(ب
01/ − 91 = 0//
=/

0//
9/

= 0/1 + 00 + 00 = 01/تولیدناخالص داخلی(ج

 -5باتوجه به اطالعات جدول چنانچه مجموع ارزش اقالم پوشاک ،ماشین آالت وموادغذایی در یک جامعه165

میلیاردریال باشد(.کنکور)10
الف :تولید خالص ملی:
ب :تولید ناخالص داخلی:
ج :تولید خالص ملی سرانه:
A

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور

 31میلیارد ریال

B

جمعیت کل کشور

 111میلیون نفر

C

هزینه استهالک

D

 /ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 85میلیارد ریال

E

ارزش خدمات ارائه شده

0

0

 9ارزش تولید خارجیان مقیم کشور
0
× 0/ = 0/
/

= استهالک

0

 9 × 91 = 01خدمات ارائه شده
 = 00/ + 01 + 0/ = 0/1تولیدخالص ملی (الف
0/1 − 0/ = 0/9
= 00/ + 01 + 91 = 00/تولیدناخالص داخلی(ب
سهم متوسط هرفردازمیزان درآمدیاتولیدکل جامعه = 0/9

0/9
001

= تولید خالص ملی سرانه(ج

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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درآمدملی-درآمدسرانه-مفهوم سرانه

 -6جدول زیر،بیانگراقالم درآمدی است که درطول یکسال نصیب یک جامعه فرضی شده است:چنانچه جمعیت کل

این جامعه 51:میلیون نفرباشد.دراین صورت(:کنکور)11
الف)درآمدملی این جامعه ،چقدراست؟
ب)درآمدسرانه آن کدام است؟
ج)مفهوم ومعنای سرانه چیست؟
ردیف

اقالم درآمدی

ارزش

1

درآمدصاحبان سرمایه

9897میلیاردریال

2

درآمدصاحبان مشاغل آزاد

3

سودشرکت هاوموسسات

4

دستمزدها

5

درآمدحقوق بگیران

6

درآمدصاحبان امالک ومستغالت

0
9

مجموع درآمدردیف های1 :و6
0
9

درآمدصاحبان سرمایه
6442میلیاردریال

0
/

مجموع درآمدردیف های4 :و6
8856میلیاردریال

× )101//00/0 =00//9( =00/0

0
9

= درآمدصاحبان مشاغل آزاد

101/× = 0/10

0
9

= سودشرکت هاوموسسات

× )0000/00/0 =0/010( =91/150

0
/

= درآمدحقوق بگیران

=101//00/0/0/10/0000/91/150/00/0= 0001950درآمدملی(الف

=000/1/0

00019/0
/1

= درآمدسرانه(ب

سهم متوسط هرفردجامعه درمیزان درآمدیاتولید جامعه(ج
 -7جدول زیر،دربردارنده ی اقالم مختلف درآمدی است که درطول یکسال نصیب یک جامعه ی فرضی شده است
باتوجه به مندرجات این جدول(:کنکور)10
الف)درآمدملی این جامعه ،چقدراست؟
ب)معناومفهوم سرانه چیست؟
ج)درآمدسرانه این جامعه،کدام است؟
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ردیف

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

ارزش

اقالم درآمدی

1

درآمدصاحبان سرمایه

493میلیاردریال

2

درآمدحقوق بگیران

0

3

درآمدصاحبان مشاغل آزاد

4

جمعیت کل کشور

 45میلیون نفر

5

سودشرکت هاوموسسات

447میلیاردریال

6

دستمزدها

0

7

درآمدصاحبان امالک ومستغالت

9
0
/

9

مجموع درآمدردیف های 1و7
مجموع درآمدردیف های 1و5

سودشرکت هاوموسسات

393میلیاردریال
× )019/919 =000( =01/599
× )019/00/ =101( = 9/0

0
/

0
9

= درآمدحقوق بگیران

= درآمدصاحبان مشاغل آزاد

× 00/= 010

0
9

= دستمزدها

=019/01/599/9/0/00//010/919= 0910/99درآمدملی(الف
سهم متوسط هرفردازمیزان سهم
سهم متوسط هرفردجامعه درمیزان درآمدیاتولید جامعه(ب
=/0/00

0910/99
0/

= درآمدسرانه(ج

محاسبه به قیمت جاری وقیمت ثابت(سال پایه)

-8چنانچه در یک جامعه فرضی میزان تولید کل در طی سه سال متوالی به ترتیب سال اول 4111:سال دوم4841:
سال سوم 5961:میلیارد ریال باشد .با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه،میزان تولید کل جامعه درسه سال مورد
نظر بر حسب قیمت های سال پایه به ترتیب  4231-4111و  4861تغییرمی یابد.براساس این محاسبات به ترتیب

ازراست به چپ (:کنکور )11
الف)افزایش قیمت هادرسال دوم وسال سوم کدام است؟
ب)کدام اعدادمربوط به پدیده تورم درسال دوم وسال سوم دراین جامعه است؟
ج)افزایش مقدارتولیددرسال دوم وسال سوم،کدام است؟
افزایش درقیمت سال دوم(0001 − 0091 = 001الف
افزایش درقیمت سال سوم/101 − 0001 = 0011

تورم در سال دوم(001ب
تورم در سال سوم0011

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

درسنامه درس یازدهم ،فصل سوم:رشدوپیشرفت اقتصادی

افزایش تولید سال دوم(0091 − 0111 = 091ج
افزایش تولید سال سوم0001 − 0111 = 001

-9باتوجه به اطالعات داده شده تولید کل به قیمت جاری در سال92وتولید کل به قیمت ثابت( سال پایه )درسال

 92چیست؟ سال  91سال پایه می باشد(.کنکور)10
الف :تولید کل به قیمت جاری در سال 92
ب:تولید کل به قیمت ثابت در سال 92

سال 91

کاال

سال 92

قیمت

مقدار

قیمت

مقدار

A

311

151

411

75

B

61

411

121

711

((// × 011) + (/11 × 001) = 000111الف
((// × 911) + (/11 × 01) = 00/11ب

-11میههزان تولیههد کههل کشههوری درسههه سههال متههوالی بههه ترتیههب 6611 -6111و 7511میلیههارد ریههال مههی
باشد.اگرسههال اول راسههال پایههه انتخههاب کنههیم تولیههدات ایههن کشوربرحسههب قیمههت هههای سههال پایههه بههه

ترتیب 6421 -6111و  6841تغییرمی یابد ( .کنکور ) 0/
الف :افزایش تولید در سال سوم:
0001 − 0111 = 001

ب :افزایش قیمت(تورم) در سال سوم:
//11 − 0001 = 001

شاخص سنجش توزیع درآمد(دهک)

 -11در کشوری نسبت سههم دههک دههم بهه دههک اول جامعهه ازدرآمهدملی درسهالهای 83-82-81و 84بهه
ترتیهب برابههر  5/5 -6 -7/5و  5مهی باشههد وضههعیت توزیهع درآمههد ایهن کشههور در چههه سهالی مناسههب تههر

است؟ ( کنکور ) 0/
*هرچه عدد کوچکتر باشد توزیع درآمد عادالنه تر اسـت چـون سـال  00عـددش از بقیـه کـوچکتر اسـت پـس

توزیع درآمد در این سال از بقیه ی سالها بهتر می باشد.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

درسنامه درس یازدهم ،فصل سوم:رشدوپیشرفت اقتصادی

-12مندرجات جدول زیر،بیهانگر وضهعیت توزیهع درآمهددر کشهور Aدرسهال 1981مهیالدی براسهاس شهاخص

دهک هااست ( .کنکور ) 11
چنانچه:
تفاوت سهام اول وچهارم4:درصد
تفاوت سهام دهک دوم وهفتم 5/5:درصد
تفاوت سهام دهک پنجم ونهم7:درصد
تفاوت سهام ششم ودهم15:درصدباشددراین صورت:
سهم دهک اول ودهک دوم وسهم دهک نهم وسهم دهک دهم به ترتیب چنددرصداست؟

 ← / − 0 = 9سهم دهک اول

جدول وضعیت توزیع درآمد درکشورAدرسال 1981میالدی
گروه های درآمدی

سهم هر گروه به درصد

 ← 01// − /// = /سهم دهک دوم

سهم دهک اول

؟

 ← 0 + / = 0/سهم دهک نهم

سهم دهک دوم

؟

سهم دهک سوم

6درصد

سهم دهک چهارم

7درصد

سهم دهک پنجم

8درصد

سهم دهک ششم

9درصد

سهم دهک هفتم

11/5درصد

سهم دهک هشتم

12/5درصد

سهم دهک نهم

؟

سهم دهک دهم

؟

صددرصدجمعیت کشور

صددرصددرآمدملی

 ← 1 + 0/ = 00سهم دهک نهم

-13براساس اطالعات زیر سهم دههک ههای مختلهف را حسهاب کنید:چنانچهه تفهاوت سههام دههک اول الهی
دهک چهارم  1درصد تفاوت سهام دهک ششهم و هشهتم  3درصهد -تفهاوت سههام دههک هشهتم و دههم 11

درصد باشد ،سهم دهک دوم -چهارم -هشتم و دهم را حساب کنید (.کنکور ) 00

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

درسنامه درس یازدهم ،فصل سوم:رشدوپیشرفت اقتصادی
 ← 0 + 0 = /سهم دهک دوم

جدول توزیع درآمد

ایران در سال 77

سهم دهک اول

 4درصد

سهم دهک دوم

؟

سهم دهک سوم

 6درصد

سهم دهک چهارم

؟

سهم دهک پنجم

 9درصد

سهم دهک ششم

 9درصد

سهم دهک هفتم

 11/5درصد

سهم دهک هشتم

؟

سهم دهک نهم

 14/5درصد

سهم دهک دهم

؟

 111درصد جمعیت کشور

 111درصد درآمد ملی

 ← 0 + 0 = /سهم دهک چهارم
 ← 1 + 9 = 00سهم دهک هشتم
 ← 00 + 00 = 09سهم دهک نهم

دهک دوم /درصد -دهک چهارم /درصد ،دهک هشتم 00درصد -دهک دهم 09درصد

 -14جدول زیر وضعیت توزیع درآمد مربوط به کشهوری را در طهول یکسهال نشهان مهی دههد باتوجهه بهه آن:

( کنکور ) 1/
الف :سهم دهک سوم ،ششم و هفتم به ترتیب کدام است؟
ب :سهم بیست درصد باال و سهم بیست درصد پایین هر کدام به ترتیب چقدر است؟
ج :عدد مربوط به شاخص وضعیت توزیع درآمد کدام
است؟
 )1الف :چهار -یازده و نیم -دوازده ب)  38 -5ج) 11
 )2الف :پنج -ده و نیم -دوازده ب)  5 -38ج) 11
 )3الف  :شش-ده -یازده و نیم ب)  5 -38ج) 11/5
 )4الف  :سه و نیم -دوازده -دوازده ب)  38 -5ج) 11/5

وضعیت توزیع درآمد در یک کشور
گروه های درآمدی

سهم هر گروه به درصد

سهم دهک اول

2

سهم دهک دوم

3

سهم دهک سوم

؟

سهم دهک چهارم

7/5

سهم دهک پنجم

11

سهم دهک ششم

؟

سهم دهک هفتم

؟

سهم دهک هشتم

12

سهم دهک نهم

16

سهم دهک دهم

22

*نکته:دهک ها همه از لحاظ جمعیتی با هم مساوی هستند و مجموع آنها باید 011درصد جمعیت کشور باشد سهم دهک ها
از دهک اول به سمت دهک دهم هرچه به جلوبرویم بیشتر می شود یا مساوی هست نسبت به دهک قبل از خودش ،ولی هیچ
وقت دهک بعدی از دهک قبلی سهمش کمتر نیست.

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی

درسنامه درس یازدهم ،فصل سوم:رشدوپیشرفت اقتصادی

 ← / − 01// − 00قسمت الف با توجه به گزینه ها مشخص می شود( .الف
سهم بیست درصد باال ← (00/00)=90

(ب
سهم بیست درصد پایین ← (0/9)=/
00
=00
0

→ شاخص وضعیت توزیع درآمد یعنی

دهک دهم
دهک اول

(ج

-15جدول زیرگویای وضهعیت توزیهع درآمدکشهورBدرسهال1981مهیالدی اسهت،باتوجه بهه دوفرمول:نسهبت

21درصدباالبه21درصد پایین ونسبت11درصدباالبه41درصد پایین ارایه کدام شاخص( :کنکور)10
الف)توزیع درآمددراین کشوررامناسب ترنشان می دهد؟
ب)مبین نامناسب تربودن توزیع درآمددراین کشوراست؟
ج)شاخصی که برای مقایسه ی وضعیت توزیع درآمدمورداستفاده قرارمی گیرد،چگونه محاسبه می شود؟

=1/0//

1

سهم دهک اول

3درصد

2

سهم دهک دوم

5درصد

3

سهم دهک سوم

7درصد

4

سهم دهک چهارم

9درصد

5

سهم دهک نهم

18درصد

6

سهم دهک دهم

21درصد

00
)(9//+/+1

نسبت 11درصدباالبه 41درصد پایین (الف

00

=0/0//
=/

00
9

91
0

21درصدباالبه21درصد پایین (ب

→ شاخص وضعیت توزیع درآمد یعنی

دهک دهم
دهک اول

(ج

