
 

 به نام خدا

 آموزش و پرورش شهرستان اشنویه

د همراه بامثال و نکات کلیدیمجموعه فرمول های درس اقتصا  

:ادیبه کامران ودبیر  طراح  
 نکات و مسائل فصل دوم از بخش اول

 درآمد=کل محصول ×قیمت 

 سود حسابداری =درآمد –هزینه های مستقیم 

 سود اقتصادی )=مستقیمهزینه های غیر  +هزینه های مستقیم (-درآمد 

نکته:دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید که اقتصاددانان این هزینه های غیر مستقیم را هزینه ی 

 فرصت می نامند.
 099داشتته ، هزینه فرصت او در سال معادل  میلیون تومان هزینه مستقیم 099شرکتی سالیانه معادل *

میلیون تومان دارد. او برای پرکردن فرم اظهارنامه  099میلیون تومان است و درآمدی معادل یک میلیارد و 
 مالیاتی، چه مبلغی را باید در آن ذکر نماید؟

 میلیون تومان 077( 2میلیون تومان          077میلیاردو  2( 1

 میلیون تومان 077( 4                                 (              3

نفر کارمند  09با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجه ی عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با *
 ریال ، کدام است؟ 0،099،999دستگاه هر یک به ارزش:  0099و تولید سالیانه 

 

 0005550555 اجاره بهای ماهیانه کارگاه تولیدی

 000550555 حقوق متوسط هر کارمند اداری و تولیدی معادل

 00505550555 خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه به ارزش

𝟏معادل   هزینه استهلاک سالیانه ی ماشین های تولیدی معادل

𝟓
 ارزش مواد اولیه خریداری شده  

 

 ریال سود    1047407770777(2   سود  ریال 11070207770777ا( 

 ریال ضرر 1047407770777(4 ریال ضرر    1074407770777( 3

 

 

 

 

 



 

 از بخش اول  فصل سوم ونکات مسائل 
دگان بالا ی مصرف کنن: اگر قیمت کالایی در بازار پایین باشد0 میزان تقاضاو تولید کنندگان رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

ود کمبکالا را تولید یا پخش نمی کنند در نتیجه با  0عرضه کنندگاناست چون قیمت آن کالا در بازار کم در حالی که می رود. 

د کنندگان تولید خود را بالا می برند اما ت آن کالا در بازار بالارود تولیدر بازار مواجه می شویم ولی اگر قیم عرضه و مازاد تقاضا

 یم.مواجه می شو مازاد عرضه و کمبود تقاضامصرف کنندگان کم می شود در نتیجه با  چون قیمت کالا بالا رفته است از تقاضای

یعنی هر چه قیمت کالایی بالا باشد میزان تقاضای آن کالا کم  بین تقاضا و قیمت رابطه معکوس برقرار است: نکته

 میشود.و برعکس

کالایی بالا باشد میزان عرضه آن کالا بالا می رود و یعنی هرچه قیمت  و بین  قیمت و عرضه رابطه مستقیم برقرار است

 برعکس

حالا این سوال پیش می آید که اگر در بازار کمبود عرضه و مازاد تقاضا و مازاد عرضه و کمبود تقاضا داشته باشیم باید 

 چگونه با آن برخورد کنیم؟

که کالا تولید شده است مصرف کنند0 دچار مشکل می اگر مصرف کنندگان بخواهند بیشتر از مقداری  مازاد تقاضا=کمبود عرضه:

ه ند در نتیجن است به آن کالا نیاز داشته باشو از آنجا که ممک شوند؛ زیرا در برابر تقاضای آنها0 کالایی برای خرید وجود ندارد.

ه می گیریم در حالت کمبود پس نتیجیمت ها در بازار افزایش می یابد.حاضرند به قیمت بالایی آن را خریداری کنند در نتیجه ق

 وقتی قیمت افزایش یافت تولید کالا هم افزایش می یابد..یعنی کم کم قیمت ها بالا می روند است در حال افزایشعرضه قیمت 

ا نمی ریدکنندگان بیش از مقداری که برای آن تقاضا وجود دارد کالا تولید کنند0 مقدار اضافی اگر تول: مازاد عرضه=کمبود تقاضا

در نتیجه برای اینکه محصولاتشان که بیشتر از مقدار تقاضا تولید شده به فروش ن تقاضایی وجود ندارد.توانند بفروشند چون برای آ

یعنی  است در حال کاهشبرسند مجبور هستندقیمت ها را کاهش بدهند پس نتیجه می گیریم .در حالت مازاد عرضه قیمت 

یمت قد. این روند آنقدر ادامه می یابد تا به بمت کاهش یافت تولید کالا هم کاهش می یا.وقتی قیقیمت ها کم کم کاهش می یابد

که این تعادل را ایجاد می کند  عاملیبرسند. در بازار باید رفتار عرضه کننده و تقاضا کننده متعادل وهماهنگ باشد.  تعادلی

که باعث شده میزان عرضه و تقاضا در بازار  هزار ریال قیمت تعادلی 005و طبق جدول کتاب درسی قیمت  است قیمت

 هماهنگ و متعادل باشد

 

 روی منحنی روبه رو چه می باشد؟ Bبه نطقه ی   Aعلت جابه جایی نقطه ی 
 الف(افزایش میزان تقاضا موجب افزایش قیمت شده است.

 ب( کاهش میزان تقاضا موجب افزایش قیمت شده است.

 تقاضا کاهش می یابد.ج( با افزایش قیمت کالا میزان 

 د( با کاهش قیمت کالا میزان تقاضا افزایش می یابد.

 

 

 

 

 



 

 

 باشد( 005را نشان می دهد؟) بااین فرض که قیمت تعادلی X-Y-Zکدام گزینه بهترین عددهای جایگزین 

 مقدار عرضه)به کیلو( مقدار تقاضا )به کیلو( قیمت )به ریال( ردیف

1 07 1277 7 

2 177 1777 377 

3 107 171 410 

4 X 060 674 

0 207 Y 011 

6 207 637 Z 

0 307 041 010 

0 360 7 1777 

 

 Z=898  0Y=799 0X=200الف( 

 Z=901  0Y=701  0X=140ب( 

 Z=803 0Y=799 0X=180ج(

 Z=630  0Y=701 0X=151د( 

 :انگریجدول ب  فیصورت0 کدام رد نیاست در ا یجامعه فرض کینمودار)تقاضا و عرضه( در  ر0یز جدول

 (مازاد عرضه است؟الف

 (کمبود عرضه است؟ب

 ست؟یآن چ یتقاضا و عرضه است و نام اصطلاح اقتصاد انیم ی(برابرج

 
 ی:مقدار تعادل4فردی(ج – 0 فردی(ب – 3فی(الف(رد1

 یتعادل متی: ق0فردی(ج – 0فردی(ب– 3فی(الف(رد2

 یو مقدار تعادل متی:ق4فردی(ج – 3فردی( ب – 0فی(الف(رد3

 یتعادل متی:مقدار وق0 فردی(ج– 3 فردی(ب – 0فی(الف(رد4

قیمت )به  ردیف

 ریال(

مقدار تقاضا )به 

 کیلو(

 مقدار عرضه)به کیلو(

1 177 1277 7 

2 107 1777 277 

3 277 077 477 

4 207 677 677 

0 377 477 077 

6 307 277 1777 

0 477 7 1277 
 



 

ما می دانیم که با توجه به نمودار ها منحنی تقاضا نزولی می باشد اما در رابظه با شیب منحنی تقاضا : توجه کنید

شیب منحنی تقاضا نشان دهنده ی میزان حساسیت مقدار تقاضای فرد یک نکته بسیار مهم وجود دارد0 

ی روری و تجملنسبت به قیمت است. با توجه به شیب و همین درجه حساسیت0 کالاها به دو دسته ی ض

تقسیم می شود. اگر شیب منحنی تقاضا زیاد باشد0 یعنی عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت کم 

دانش  .که به آن کالای ضروری می گوینداست که در اصطلاح می گوییم کشش قیمتی تقاضا کم است0 

قیمت کالایی در بازار افزایش یابد  ما در فصل اول خواندیم کالاهای ضروری0 کالاهایی هستند که اگر آموز عزیزم

ولی مصرف کننده تغییری در مصرف خود ایجاد نکند) مصرف خود را کاهش ندهد( چون به آن کالا نیاز دارد و 

 دارو و .......  -نیاز روزمره ی مصرف کننده می باشد0 مانند غذا 
ه ابر قیمت زیاد است. که باما اگر شیب منحنی تقاضا کم باشد0 یعنی عکس العمل مصرف کننده در بر

. کالاهای تجملی کالاهایی هستند که اگر قیمت کالایی افزایش یابد مصرف کننده آن کالاهای تجملی می گویند

در مصرف خود تغییر ایجاد میکند و آن کالا را خریداری نمی کند چون جز نیاز های ضروری زندگی نیستند مانند 

 ........فرش دست باف و  –لوستر) نورافشان( 

در رابطه با منحنی عرضه هم ما می خوانیم که: شیب منحنی عرضه نشان دهده درجه حساسیت تولید 

کننده نسبت به قیمت است. اگر تولید کننده به دلیل مدیریت ضعیف یا فرسوده بودن تجهیزات نتواند 

که اصطلاحا می  با افزایش قیمت0 تولید خود را افزایش دهد0 منحنی عرضه اش با شیب بیشتر است

 گوییم کشش قیمتی عرضه پایین است.

اگر تغییرات قیمت هیچ تاثیری در میزان مصرف مردم نداشته باشد کالا بی کشش نامیده می شود و 

منحنی تقاضای آن کاملا عمودی است. یعنی هر چه قیمت افزایش یابد0 همچنان مصرف مردم ثابت 

 است.

 
تولید در کارخانه ی آقای شایگان است. کدام گزینه0 برداشت صحیحی از وضعیت  منحنی عرضه روبه رو متعلق به روند

 این نمودار را بیان می کند؟

الف( آقای شایگان به دلیل فرسوده بودن تجهیزات کارخانه اش با افزایش قیمت نتوانسته تولید خود را افزایش 

 دهد.

 تری حرکت می کند.ب( به دلیل سومدیریت آقای شایگان0 منحنی عرضه با شیب کم

 ج( آقای شایگان به علت توان مدیریتی بالا0 همراه با افزایش قیمت توانسته میزان تولبد خود را نیز افزایش دهد.

 د( آقای شایگان با کشش قیمتی عرضه ی بالا توانسته با افزایش قیمت0 میزان مصرف خود را نیز بالا ببرد.
 

 
 



 

از بخش اول ممسائل و نکات فصل چهار  
تولید ناخالص ملی:ارزش کلیه کالا و خدمات نهایی تولید شده در طول یکسال توسط افراد یک ملت که در 

داخل کشور خود اقامت دارند و همچنین ارزش کلیه کالا و خدمات تولید شده در طول یکسال توسط افراد یک 

 ملت که در خارج از کشور اقامت دارند.که علامت اختصاری تولید ناخالص ملی       است.      
اگر هزینه ی استهلاک را از تولید ناخالص ملی کم کنیم تولید خالص ملی بدست می آیدکه علامت اختصاری  

 تولید خالص ملی.NNPاست.        

NNP)تولید خالص ملی(=GNP)هزینه استهلاک – )تولید ناخالص ملی 

کشور0 و همچنین به افراد بومی ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط تولید ناخالص داخلی:

گفته می شود0 که علامت افراد خارجی مقیم کشور  ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط

 اختصاری تولید ناخالص داخلی         است.

م تولید خالص داخلی به دست می آید که علامتاگر هزینه ی استهلاک را از تولید ناخالص داخلی کم کنی  

NDPاست. اختصاری آن    

NDP)تولید خالص داخلی(=GDP)هزینه استهلاک – )تولید ناخالص داخلی 

 

برای بررسی دقیق و مقایسه ی وضعیت اقتصادی بین دو کشور درامد ملی با تولید ملی کشورها را درآمد سرانه:

برجمعیتشان تقسیم می کنیم0 بنابراین عدد نسبی بدست امده به درستی وضعیت کشورها را باهم مقایسه می 

 کند. این عدد نسبی با نام درآمد سرانه معرفی می شود.                                                       

یعنی سهم متوسط هر فرد در میزان تولید یا درآمد) یا هر شاخص اقتصادی دیگر( آن جامعه  مفهوم سرانه:

 است.

در صورتی که هر یک از شاخص های اقتصادی مطرح شده در تولید کل را بر جمعیت کل نکته مهم :

.کشور تقسیم کنیم شاخص سرانه به دست می آید  

رآمد سرانهد =
درآمد ملی 

کل جمعیت
                   NNP = سرانه

𝑵𝑵𝑷

کل جمعیت
           NDP = سرانه

𝑵𝑫𝑷

کل جمعیت
           

GDPسرانه=
𝑮𝑫𝑷

کل جمعیت
                      GNP سرانه  =

𝑮𝑵𝑷

کل جمعیت
       

 

 

 
 



 

اقلام))پوشاک0 ماشین آلات0 و مواد :باتوجه به مندرجات جدول زیر0 هم چنین اگر مجموع ارزش مثال

:میلیارد ریال باد در این صورت 000غذایی(( یک جامعه فرضی   

ارزش تولید مردم کشور که در  

خارج اقامت دارند
 𝟏

𝟑
 

 A خدمات ارائه شده

میلیارد ریال40   B هزینه استهلاک 

میلیارد ریال 00  C ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند. 

برابر هزینه استهلاک 0/4  D تولیدخارجیان مقیم کشور 

میلیون نفر 05  E جمعیت کل کشور 

 

 الف( تولید خالص داخلی سرانه         

 ب(تولید خالص ملی            

 پ(تولید ناخالص داخلی

 ت(تولید ناخالص داخلی سرانه

 ث(تولید خالص ملی سرانه

 ج(تولید ناخالص ملی سرانه

 

 

 

 

 

 

 

استهلاک و هزینه استهلاک:استهلاک به معنی فرسوده شدن و یا ازبین رفتن یک کالای سرمایه ای 

.است  

 برای محاسبه ی هزینه ی استهلاک کالاهای سرمایه ای با توجه به اطلاعات دو حالت وجود دارد:

که این کالا به یعنی تعداد سال هایی "اگر قیمت کالای سرمایه ای را داشته باشیم و نیز عمر مفید -4

:را نیز داشته باشیم در این صورت از فرمول زیر استفاده می کنیم "ما خدمت می رساند  

بهای کالای  سرمایه

عمر مفید  آن
=هزینه ی استهلاک  



 

اگر قیمت اولیه کالای سرمایه ای را داشته باشیم و نیز نرخ استهلاک به صورت درصد یا نسبت به  -0

:ول زیر استفاده می کنیمما داده شده باشد0 از فرم  

 قیمت کالای سرمایه ای  ×  نرخ استهلاک =هزینه ی استهلاک 

 05میلیارد ریال و. نرخ استهلاک سالیانه ی آن برابر 405: اگرقیمت یک دستگاه کالای سرمایه ای مثال

 درصد باشد در این صورت:

 الف( عمر مفید این کالا چند سال است؟

آن چقدر است؟ب(هزینه استهلاک سالیانه   

 

 

 

میلیارد ریال خریداری کرده ایم0  00دریک جامعه فرضی0 یک دستگاه کالای سرمایه ای را به قیمت 

سال است. در این صورت به ترتیب: 0عمر مفید این کالا   

درصد افزایش قیمت داشته باشد0  7الف( چنانچه در دو سال آخر عمر مفید این کالای سرمایه ای 

دو سال آخر چه مقدار خواهید بود؟هزینه استهلاک   

 ب( قیمت جدید کالای سرمایه ای کدام است؟

 ج( هر سال چه مقدار به عنوان هزینه استهلاک باید کنار بگذاریم؟

 توجه:ارقام به میلیون  میلیارد ریال است.

040 ج(  0005/05 ب(  065/00: الف( 0          040 ج( 05/ 0005 ب( 065/00: الف( 4  

ج( 0005/05 ب(  005/06: الف( 0          047 ج(  0005/05 ب(  005/06الف(: 0  

 

 

 

میلیون نفر جمعیت دارد. اگر تولید ملی  455هزار نفر جمعیت وکشور مالزی  045مثال : کشور قطر 

میلیارد  دلار باشد0 کدام 4555میلیارد دلار باشد و تولید ملی کشور مالزی    045کشور قطر معادل 

در مقایسه ی سطح زندگی و رفاه افراد موفق تر بوده است؟با چه میزان تفاوت؟ کشور  

درآمد سرانه  =
درآمد ملی 

کل جمعیت
 



 

میلیارد    055میلیارد  تومان و تولید ملی کشور دوم  معادل    455تولید ملی کشوراول  معادل :مثال

میلیارد تومان  45دوم میلیارد تومان و صادرات کشور 05  اولتومان است. اگر اندازه ی صادرات کشور

 باشد؛ آن گاه کدام کشور در زمینه ی صادرات موفق ترعمل کرده است؟

 

=شاخص نسبی
میزان صادرات

تولید ملی 
 

نکته: دانش آموز عزیز درآمد ملی یک کشور حاصل جمع درآمد هایی است که در طول یک سال 

.نصیب یک ملت می شود  

 

در صورتی که:مثال:   

  میلیارد تومان                         00درآمد حقوق بگیران 

  میلیارد تومان 05قیمت خدمات سرمایه 

 میلیارد تومان       00تغلات عایدی صاحبان املاک و مس 

  میلیارد تومان 00درآمد صاحبان مشاغل آزاد 

  میلیارد تومان  40سود دریافتی شرکت ها و موسسات 

 میلیون نفر به ترتیب چند است؟ 455و درآمد سرانه این کشور با جمعیت  درآمد ملی

 

 

:یکی از روش های محاسبه تولید کل روش ارزش افزوده یا دهافزومحاسبه ی تولید کل به روش ارزش 

.روش تولید است که از مجموع ارزش های افزوده مراحل مختلف تولید حاصل می شود  

تومان به کارگاه ریسنگی می فروشند. در  0555تولیدی خود را به قیمت کشاورزان هر واحد پنبه مثال:

تومان به ازای هر واحد به کارخانه پارچه بافی عرضه می 7055این کارگاه0 نخ تولید شده به قیمت 

تومان ارزشش افزایش یافته است و  0055شود.پارچه بافته شده در کارخانه بافندگی  به ازای هر واحد0

ولید پوشاک ارسال می شود. پوشاک تولید شده در این واحد برای فروش به مصرف کننده به کارگاه ت

باشد0به  05555به بازار ارسال می شود. در صورتی که مجموع ارزش افزوده های مراحل مختلف برابر0

 ترتیب:

 الف(ارزش افزوده مرحله اول و دوم را محاسبه کنید.

ه سوم تولید چقدر است؟ب( قیمت یا ارزش کالای واسطه ای مرحل  

 ج(قیمت یا ارزش کالای نهایی را محاسبه کنید



 

 

 مفهوم محاسبه ی تولید کل به قیمت جاری و به قیمت ثابت

 

 ا- برای محاسبه ی میزان تاثیر تغییرات قیمت در تولید کل از فرمول زیر استفاده می کنیم:
 

 قیمت های واقعی همان  سال - قیمت های جاری سال مورد نظر=تغییرات قیمت در سال مورد نظر)تورم در سال مورد نظر(

 

برای محاسبه ی میزان تاثیر تغییرات تعداد تولید محصول در تولید کل از فرمول زیر استفاده می -2

:کنیم  

 

 قیمت های سال پایه-قیمت های واقعی سال مورد نظر=تغییرات مقدار تولید در سال مورد نظر)رشددرسال مورد نظر(

 

 نکته: 

رشد اقتصادی صرفا به معنای افزایش میزان تولید در سال جدید نسبت به سال های قبل می  -4

 باشد.

منظور از قیمت های جاری همان قیمت کاذب و منظور از قیمت ثابت همان قیمت واقعی است. -0  

سایر شاخص اقتصاددانان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور و همچنین برای بررسی و مطالعه -0

های اقتصادی نظیر صادرات0واردات0مصرف و.... نیز بااستفاده از قیمت ثابت به جای قیمت جاری آمار 

 و اطلاعات دقیق تری به ما ارائه می دهند

 

. 

0 سال 0055در یک جامعه فرضی میزان تولید کل در طی سال های متوالی به ترتیب:سال اول:: مثال

میلیارد ریال بوده است.با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه0 میزان هزار  00005سال سوم:0755دوم:

تولید کل در این جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قیمت های سال اول0 یعنی سال پایه0به ترتیب 

تغییر یافته است. براساس این محاسبات: 0005و  0655و  0055به:  

است؟الف(افزایش مقدار تولید)رشد(در سال دوم چقدر   

 ب(افزایش قیمت ها)تورم(در سال سوم در لین جامعه کدام است؟

 

 


