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 تهیه وتنظیم: حمید رحیمی استان اصفهان

هرگاه واقعیت های پیچیده اقتصادی به شکلی ساده نمایش داده شود تا  منظور ازالگوهای اقتصادی چیست؟ -1

بر ارتباط بین اجزای آن واقعیت ها وآنچه اهمیت دارد تمرکز صورت گیرد.از الگوهای اقتصادی استفاده کرده 

 ایم.

یعنی یک واحد کسب وکار چگونه امکانات کمیاب خود را بین  مکانات تولید را توضیح دهید.ز امر الگوی -2

ای مناسب با هگونتولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر، عوامل تولیدی را به)انواع تولیدات تقسیم کند.

 (قتصادی جدیدتر، تولید کردن یعنی ایجاد فواید اعبارت سادهکنند. بهیکدیگر ترکیب می

 مرز امکانات تولید در جدول و نمودار زیر را توضیح دهید. -3

 

بسته تولیدکردولی دیگر 1111طبق این جدول ونمودار اگر همه امکانات تولید صرف تولید پنیر شود می توان 

بسته  251امکاناتی برای تولید ماست باقی نمی ماند ومیزان تولید ماست صفر خواهدبود)یعنی نقطه الف( ولی اگر 



کانات باقی مانده در راه تولید ماست مورد استفاده بسته پنیر تولید کنیم واز ام 051پنیر کمتر تولید کنیم  یعنی 

سطل ماست تولید کرد.)یعنی نقطه ج( و سایر نقاط نیز به همین منوال قابل توضیح  211قرار گیرد می توان 

 وتفسیر هستند.

 خطی که در نمودار امکانات تولید ، نشان دهنده ی حداکثر  امکان تولید منظور از مرز امکانات تولید چیست؟ -4

 با )یدیتول شرکت کی همانند( کار و کسب کی آنچه نیب است یمرز دیتول امکانات مرز با منابع موجود است.

 که را دیتول سطح هر تواند یم کار و کسب نیا .کند دیتول تواند یم شس ادردستر وموجود منابع از استفاده

 کند. انتخاب است، شده داده نشان دیتول امکانات مرز یبررو یا نقطه با

نشان دهنده ی هزینه فرصت است. یعنی با تولید یک کاال از تولید  مرز امکانات تولید نشان دهنده چیست؟ -5

 سایر کاال ها باز می مانیم.)مثال در مثال قبلی با تولید بیشتر پنیر امکان تولید ماست کمتر می شود.(

 زمان دشانیتول یبرا معموالً ،افراد رایگان استی برا که ییکاالها منظور از هزینه فرصت اجتماع چیست؟ -6

 .دارد جامعه یبرا یفرصت نهیهز و شود یم صرف

 منظور از نقاط خارج از منحنی مرز امکانات تولید چیست؟   -7

 
 یبرا را یفرصت هراقتصادی که  مثال بزنید. چگونه اقتصادی است؟یک شرکت یا کشور  اقتصاد کارآمد  -8

 یعنی کاراست؛ کشور ای شرکت آن قتصادا شود، بدتر گرانید وضع آنکه بدون رد،یگ کار به منابع از بهتر استفادة

 ای کاال کی از شیب حداقل صورت نیا در .برد یرا م استفاده نیشتریب خود، موجود منابع از کشور ای شرکت

مثال شرکت  .کنند دایپ کاهش گرید خدمات ای کاالها آنکه بدون داد؛ قرار مردم دسترس در توان یم خدمت

نیروی انسانی انجام می  36را با نیروی انسانی به انجام می رساند وشرکت ب همان فعالیت  41الف فعالیتی را با 

 دهد بنابراین شرکت ب کارآمد تر از شرکت الف است.

تناسب یعنی ماست. تولید  اقتصادی است که زیر مرز منحنی امکانات اقتصاد ناکارآمد چگونه اقتصادی است؟ -9

 زیر:یا نقطه الف در نمودار  مثال در نمودار قبلی نقطه  ز   با امکاناتی که دراختیار داشته است تولید نکرده است.

خارج  حمثال در نمودار روبه رو نقطه 

ا ب از منحنی امکانات تولید است یعنی

امکانات موجود نمی توانیم هم 

بسته  811سطل ماست و 411زمان

 پنیر تولید کنیم.



مثال دیگر نمودار زیر می باشد. 

 

منحنی امکانات تولید در شکل نمودار زیر نشان دهنده ی چیست؟  -11

رشد اقتصادی، یا معلول استفاده از منابع  

آید. انعکاس دست میدو بهوسیله باال رفتن کارآیی منابع موجود و یا ترکیب آنبیشتر است و یا به وامکانات کمیاب

و  های اقتصادیسمت راست و در صورت سقوط فعالیتصورت انتقال منحنی امکانات تولید، بهرشد اقتصادی به

پ سمت چها، منحنی امکانات تولید بهاستفاده غیرکارآمد از منابع موجود و یا استفاده فیزیکی از بخشی از آن

 شود.منتقل می

با توجه به نمودار زیر هرکدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد انتقال امکانات ،جا به جا شدن درطول  -11

 مرز امکانات یا بدون تغییر اشاره می کند؟

اال مکانات به سمت بخط منحنی مرز ا  =   .تعداد کارگران تولیدکنندگان کودزیستی افزایش می یابد -

 تر وسمت راست تمایل پیدامی کند چون نیروی انسانی بیشتر شده است.

در نقاط )ب،ج،د( این شرکت از حداکثر 

اماکنات خود بهره برده است ولی درنقطه الف 

زیر منحنی امکانات تولید است بنابراین درنقطه 

 الف شرکت ناکارآمد است.



چون میزان تقاضای مشتریان نسبت  =  .مقدار سم زیستی که مشتریان می خواهند،افزایش می یابد -

خط منحنی مرز امکانات به سمت پایین و راست تمایل پیدا می کند چون  به سم بیشتر شده است ، بنابراین

 .به علت تقاضای بیشتر قیمت سم افزایش می یابد وتولید سم سودآور تر خواهدبود

یعنی تولید سم کاهش می یابد وبه  =بعضی از کارگران خط تولید سم زیستی،درحال حاضر بیکارند.  -

 مایل پیدا می کند.خط منحنی مرز امکانات به سمت چپ ت

تا هر دو محصول،به مقدار بیشتری تولید  ومواد اولیه جدید این اجازه را به شرکت می دهند منابع -

 راست  خط منحنی مرز امکانات به سمت نقطههر دو  = شود.  

خط منحنی مرز  = یک فناوری جدید،منابع موجود برای تولید هر دو محصول را افزایش داده است.  -

 کامال انتقال می یابد راست به سمتامکانات 

 

 

صرف  در انتخاب هستند، رو روبه آن با کشورها معموالً که ییها انتخاب نیتر مهم از یکی -11

 که است اسلحه ای کَره معروف مثال با انتخاب نیا .است دفاع و تیامن ای غذا دیتول در شتریب منابع

 در محور ) 42 صفحه نمودار( قبل نمودار در دیکن فرض .شد مطرح دوم یجهان جنگ خالل در



 را مقدار کره ،یستیز سم یجا به یافق محور در و اسلحه تعداد ،یستیز یکودها یجا به یعمود

  .)ریز نمودار( میکن نیگزیجا
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 چون از همه امکانات تولید استفاده نکرده است.)زیرخط مرز امکانات تولیداست.(

 چون بیش از امکانات تولید است و امکان دسترسی به آن ممکن نیست.

خیر،چون فقط در نقاط روی خط منحنی هزینه فرصت وجود دارد واگر یک خط راست باشیب منفی باشد هزینه فرصت 

 وجود ندارد.

 روی نقاط نمودار مرز امکانات تولید



 نشان را کارا انتخاب و نهیبه صیتخص د،یتول امکانات مرز یمنحن یرو بر توان یم چگونه -11

 .داد

 ه از منابع تولید است.هر نقطه ای از خط منحنی مرز امکانات تولید نشان دهنده حداکثر استفاد

 

 


