
 عَاالت هحاعثاتی درط اقتصاد عال دّن ادتیات ٍػلَم اًغاًی    
 حویذرحیوی  عزگزٍُ اقتصادؽْزعتاى ؽْزضا: ٍتٌظینگزدآٍری 

 (1395تادرًظزگزفتي تغییزات کتاب جذیذالتالیف)تاتکیِ تزعَاالت کٌکَر



 ّشیٌِ ی فزصت





.  تَهاى خزیذاری کزدُ ٍتِ ٍرسؽگاُ هی رٍد2000ؽخصی تلیط هغاتقِ ای راتِ قیوت •
ّشیٌِ ی فزصت تزای .تَهاى تفزٍؽذ  3500درصَرتی کِ هی تَاًغت ایي تلیط راتِ هثلغ 

 تواؽای هغاتقِ چٌذتَهاى اعت؟

•1)6500       2)4500       3)2000        4)1500       

ّشیٌِ ی فزصت ،تیاى گزآى چیشی اعت کِ اس دعت دادُ این ٍػلت آى قاتلیت هصارف هتؼذد •
 .            هٌاتغ اعت

•1500;2000- 3500 

 



 ّشیٌِ فزصت  ایي داًؾجَدرطَل دٍعال400000*24;96000000







 (400درآهذ،فزٍػ ) –( 100ّشیٌِ ;)A;300عَدکاالی 
 (Xفزٍػ،درآهذ ) –( 250ّشیٌِ;)B;300عَدکاالی 

 B;550فزٍػ کاالی 
 .تایذعَدّزدٍکاال یکغاى تاؽذتاّشیٌِ فزصت تزاتزتا صفزتاؽذ



 *میلیون لایر500=میلیون  لایر100
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
  

 (هیلیَى ریال120)افشایؼ قیوت عاالًِ ی طال   -هیلیَى ریال عَداٍراق هؾارکت  100;هیلیَى ریال ّشیٌِ فزصت 20







 درآمدملی







5000000
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 درآمدسرانه   2500=



 



 



 



 



 



 























 





 



 





 















      

 ٍهلی اًَاع تَلیذکل داخلی 
 ًاخالص   ٍخالص

 عزاًِ ی آًْا
  







باتىجه به ركم این تىلیدات تىلیدهاخالص داخلی وتىلید خالص داخلی به تزتیب .دریک جامعه فزض ی کاالهای سیزتىلیدصده است
 اسراست به چپ کدام است؟

 میلیىن ریال   5دستگاه اسكزارهزدستگاه 500ماصین آالت*    ریال3000000تن اسكزارهزتن 50مىادغذایی •

هشیىه استهالک   *ریال       50000عدداسكزارهزعدد1500پىصاک •
𝟏

𝟐𝟓
 ارسش ماصین آالت  

خدمات ارایه صده •
𝟐

𝟑
 ارسش پىصاک 

 میلیىن 2555میلیىن، 3555(4میلیىن ریال 2665میلیىن ریال ،3765(3میلیىن ریال   2675میلیىن ریال، 2775(2میلیىن ریال    2575میلیىن ریال، 2725(1

 میلیىن ریال 2500= میلیىن 5×500=میلیىن ریال ارسش مىادغذایی   ،   ماصین آالت 150=50×میلیىن 3:پاسخ

میلیىن ریال     خدمات 75=50000×1500پىصاک
𝟐

𝟑
)میلیىن ریال50=  75× 

𝟕𝟓

𝟑
=25   ،25×2 =50 ) 

استهالک 
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟓
)میلیىن ریال100=

𝟏

𝟐𝟓
 (میلیىن ریال2500×

 میلیىن ریال2775=2500+150+75+50=تىلیدهاخالص داخلی
 (استهالک رااستىلیدهاخالص داخلی کم می کىیم میزان)میلیىن ریال2675=2775-100=تىلیدخالص داخلی



 تَلیذًاخالص داخلی عثش چیغت؟

 تَلیذًاخالص داخلی –ّشیٌِ ّای  تخزیة سیغت هحیطی ; تَلیذًاخالص داخلی عثش•

هیلیارددالراعت ٍّشیٌِ ّای تخزیة سیغت هحیطی عاالًِ ایي 100هثال دریک جاهؼِ تَلیذًاخالص داخلی 
 هیلیارددالرهحاعثِ ؽذُ اعت ایٌک تَلیذًاخالص عثش ایي جاهؼِ  چقذراعت؟5جاهؼِ 

 هیلیارددالر100هیشاى تَلیذًاخالص داخلی  –هیلیارددالر 5ّشیٌِ ّای تخزیة  سیغت هحیطی ; هیلیارددالر 95تَلیذًاخالص عثش



باتىجه به ركم این تىلیدات وسایزداده .دریک کضىرفزض ی کاالهای جدول سیزدرمدت یک سال تىلیدصده است
 50چىاهچه جمعیت کل این کضىر (تىلیدهاخالص داخلی وتىلید خالص داخلی اسراست به چپ چىدمیلیىن ریال است؟ ب(ها،الف

 میلیىن هفزباصد،تىلیدخالص داخلی سزاهه آن کدام است؟

A میلیون لایر30تن ازقرارهرتن 500 موادغذایی 

B میلیون لایر 50دستگاه ازقرارهردستگاه 5000 ماشین آالت 

C هزارلایر500هزارعددازقرارهرعدد15 پوشاک 

D 𝟐 خدمات ارائه شده

𝟑
 ارزش پوشاک

E 𝟏 هزینه استهالک

𝟐𝟓
 ارزش ماشین آالت 

 5250(ب    275500،267500(الف(1
 5350(ب   276500، 275500(الف(2
 5250(ب  276500،  277500(الف(3
 5350(ب  267500،  277500(الف(4

 میلیىن 50×5000=میلیىن 250000میلیىن    ، ماصین آالت30×500=میلیىن 15000=مىادغذایی:پاسخ

=میلیىن 5000، خدمات   500000×15000=میلیىن 7500پىصاک
𝟐

𝟑
 (  رابزسه تلسیم می کىیم سپس طزب دردو می کىیم7500)میلیىن 7500× 

=میلیىن 10000استهالک
𝟏

𝟐𝟓
)میلیىن 250000×

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟓
 میلیىن تىلیدهاخالص داخلی277500=مىادغذایی+ماصین آالت+پىصاک+خدمات(    

 میلیىن  277500 –میلیىن 10000=میلیىن 267500تىلیدخالص داخلی ،=تىلیدهاخالص داخلی-استهالک

= 5350سزاهه تىلیدخالص داخلی 
𝟐𝟔𝟕𝟓𝟎𝟎

𝟓𝟎
 



ّشاراعتْالک  300تَلیذًاخالص داخلی یک عال درجاهؼِ 
ًفز تَدُ هیشاى  60درصذآى ٍجوؼیت10تجْیشات هؼادل 

 قذراعت؟چِ تَلیذًاخالص عزاًِ 
1 )4500  2)5000  3  )5500  4)6000   

 تَلیذًاخالص داخلی   30000-300000;270000
𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎
 عزاًِ تَلیذًاخالص داخلی 4500;   

 
 



کذام هَردیکی اساقالم تؾکیل دٌّذُ ی تَلیذًاخالص داخلی  
 اعت؟

 خارج  تَلیذات ایزاًیاى هقین (2ّشیٌِ ّای اعتْالک-1
 تَلیذات خارجیاى هقین ایزاى-4ٍاعطِ ایکاالّای (3
 
 ...........هزدم تِ تؼویزلَاسم خاًگی خَددرهٌشل سیادؽَدآًگاُاگزتوایل •

  G.N.P                                                                          .هی یاتذافشایؼ (1•
یاتذ                                                                    تَلیذًاخالص هلی افشایؼ هی عزاًِ (2
 .داخلی افشایؼ هی یاتذتَلیذخالص ( 3

 G.N.P.    کاّؼ هی یاتذ( 4  •





; عزاًِ تَلیذخالص
تىلیدخالص

جمعیت
  

100  ;𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒙
   

 10;جوؼیت
 



 1400 – 280= 1120تَلیذخالص داخلی

𝟏𝟏𝟐𝟎;  20عزاًِ تَلیذخالص داخلی 

𝟓𝟔
   

 





 (ًاخالص داخلی)هیلیارددالر200 –( اعتْالک)هیلیارددالر20; هیلیارددالر 180; تَلیذخالص داخلی 

 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟖𝟎;  6000عزاًِ تَلیذخالص داخلی

𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
   

 



















 95تغت عال 



 استهالک استهالک



هیلیاردتَهاى   60اگزیک دعتگاُ عزهایِ ای راتِ تْای 
عال تاؽذّشیٌِ ی اعتْالک   12خزیذین ٍػوزهفیذآى 

 عاالًِ ی آى چقذراعت؟    
هیلیارد         7(هیلیارد   د 6(جهیلیارد   5( هیلیارد  ب 4(  1
5;𝟔𝟎

𝟏𝟐
 

 
 
 













 95تغت عال 



قیوت  
ثاتت 
 ٍجاری

 قیوت ثاتت ٍجاری



هیلیاردتَدُ   2000ٍ2210ٍ2500دریک جاهؼِ ی فزضی  هیشاى تَلیذکل درطی عِ عال هتَالی تِ تزتیة -
ِ درعِ عال هَردًظزتزحغة قیوت ّای عال اٍل .اعت تااًتخاب عال اٍل تِ ػٌَاى عال پایِ هقذارتَلیذجاهؼ

تزاعاط ایي هحاعثات افشایؼ هقذارتَلیذٍافشایؼ قیوت ّادرعال عَم  .هی تاؽذ 2000ٍ2140ٍ2280تِ تزتیة 
 تِ تزتیة اسراعت تِ چپ کذام اعت؟

 هیلیارد 120هیلیارد،380(4 هیلیارد220هیلیارد،280(3هیلیارد 280هیلیارد،220(2هیلیارد 380هیلیارد،120(1

 هیشاى افشایؼ تَلیذدرعال عَم2000-2280;280•
 درعال عَم(تَرم )هیشاى افشایؼ قیوت 2280-2500;220•
 هیشاى افشایؼ تَلیذدرعال دٍم 2000-2140;140•
 درعال دٍم(تَرم)هیشاى افشایؼ قیوت 2140-2210;70•



 95تغت عال 





تزای هحاعثِ قیوت جاری  دریک عال هقذاردرقیوت  
 .ّواى عال ضزب هی ؽَد

درقیوت  75تایذ هقذار 92هثال درعَال قثلی تزای هحاعثِ قیوت جاری عال •
درقیوت 700عپظ هقذار.تِ دعت آیذAضزب ؽَد تاقیوت جاری کاالی  400
تِ دعت آیذ ٍقیوت جاری Bضزب ؽَد تاقیوت جاری کاالی  120

 .ّزدٍکاالراجوغ هی سًین
تزای هحاعثِ قیوت ثاتت درعال ّای دیگزتایذ هقذارعال هَردًظزرادرقیوت •

رادرقیوت  Aدرکاالی  75کِ درعَال قثلی تایذ هقذار. عال پایِ ضزب کٌین
 60رادرقیوت  700ضزب کٌین ٍتزای کاالی دٍم تایذهقذار 300عال پایِ 

 . ضزب کٌین ٍعپظ جَاب آًْا راجوغ کٌین
 







 الف 300000(=500*300(+)360*200(+)650*120)

 471000(=400*800(+)320*300(+)500*110)ب

 685000(=600*800(+)400*300(+)780*110:)ج

 244000(=400*300(+)320*200(+)500*120:)د

 334000(=400*550(+)320*200(+)500*100:)و



 هحاعثِ تؼذاددفؼات هثادلِ کاالتِ کاال



 عَدحغاتذاری; درآهذ -ّشیٌِ ّای هغتقین



میلیىن تىمان 12اگزمیزان درآمدکارگاهی چهاربزابز هشیىه ی عىامل تىلیدباصدوسىدحاصل معادل 
 هشیىه ی عىامل تىلید چلدراست؟.باصد

•1)400،000 

•2)3،000،000 

•3)4،000،000 

•4)300،000 

 سىدحسابداری = درآمد – هشیىه مستلیم

12 000 000=4X-X 
 3X =  4 000 000 = 000 000 12هشیىه ی عىامل تىلید 

 میلیىن  4×4=میلیىن 16درآمد   

 میلیىن 12=میلیىن 16-میلیىن 4



میلیىن 7میلیىن تىمان هشیىه و18درمىرد تىلیدکىىده ای که طی یک دوره سماوی معین دارای 
 تىمان سىد بىده است کدام گشیىه درست است؟

 میلیىن تىمان9سزمایه مالی(1•

 میلیىن تىمان25درآمد(2•

 میلیىن تىمان35سزمایه مالی (3•

 میلیىن تىمان11درآمد(4•

 میلیىن تىمان7=درآمد –میلیىن تىمان 18
 میلیىن تىمان7+میلیىن 18=میلیىن تىمان25

 سىدحسابداری = درآمد – هشیىه مستلیم
 







 عَداقتصادی ٍیضُ;ّشیٌِ ّای هغتقین+ّشیٌِ ّای غیزهغتقین

 



 ارسػ افشٍدُ 



هیلیَى  12هیلیَى تَهاى فزٍختٌذکِ تِ 8کؾاٍرساى هقذاری پٌثِ راتِ ارسػ  •
هیلیَى تَهاى فزٍختِ 19عپظ تاتثذیل تِ پارچِ .تَهاى ًخ تثذیل ؽذ

ارسػ افشٍدُ اٍلیي .هیلیَى تَهاى لثاط قیوت گذاری ؽذ30ؽذٍدرپایاى تِ 
   30، 8(4  30، 4(3 11، 4(2 11، 8(1ٍآخزیي هزحلِ ایي تَلیذات چقذراعت؟

•      

هیلیَى 4هیلیَى ٍتذًِ را12ارسػ افشٍدُ یک کارخاًِ ی هًَتاصاتَهثیل کِ هَتَر
هیلیَى 30هیلیَى خزیذاری کزدُ اعت ٍایي اتَهثیل راتِ قیوت 8ٍعایزٍعایل را

 ؟  تَهاى هی فزٍؽذچقذراعت
 هیلیَى   30( 4هیلیَى     24(3      هیلیَى6(  2هیلیَى        15)
6;8-4-12-30 
 









 95تغت عال



 کلی   ٍطثقِ ای هالیات















 95تغت عال 



 ؽٌاعایی تَسیغ ػادالًِ درآهذّا;ٍضؼیت دّک 



ؽاخص دّک تْتزیي ٍعیلِ تزای عٌجؼ تَسیغ ػادالًِ  
 .یا ًاػادالًِ تَدى درآهذّا دریک جاهؼِ اعت

 :تِ عِ صَرت اًجام هی ؽَد•

 (الف•
دهک دهم
دهک اول 

 

 (ب•
دهک نهم+دهک دهم
دهک دوم+دهک اول 

 

 (ج•
دهک دهم

 دهک اول +دهک دوم+دهک سىم+دهک چهارم

 .کَچکتزتاؽذ تَسیغ درآهذّا ػادالًِ تزاعت( جَاب کغز ّای فَق)ّزچِ  ؽاخص  تِ دعت آهذُ 



 توزیع درآمدها درکدام کشور عادالنه تراست؟

 3 دهک اول

 4 دهک دوم

 5 دهک سوم

 7 دهک چهارم

 11 دهک نهم

 24 دهک دهم

 4 دهک اول 

 5 دهک دوم

 6 دهک سوم

 8 دهک چهارم

 10 نهم دهک

 20 دهک دهم

 کشور بکشور الف               

 =8= درکشورالف  شاخص توزیع 
𝟐𝟒

𝟑
 

 =5= شاخص توزیع درکشورب 
𝟐𝟎

𝟒
 

 

.  هرچه شاخص به دست آمده کوچکترباشد توزیع درآمدها عادالنه تراست

 .بنابراین توزیع درآمدها درکشور ب عادالنه تراست













    × 100=میسان تورم کاال
قیمت قبلی−قیمت فعلی

قیمت قبلی
 

تومان باشد ودرابتدای همان سال آن 3600درصورتی که قیمت کاالیی درپایان سال •
 میزان تورم آن کاال چقدراست؟.تومان بوده باشد  3000کاال

    /.=2× 100= درصد 20: پاسخ
𝟔𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎
    =    

𝟑𝟔𝟎𝟎−𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎
 





 ًقذیٌگی ًقذیٌگی
 









 95تست سال



 درهصزف تزق صزفِ جَیی
 .این مبحث درکتاب جدیدپایه دهم نیست



 
هیلیَى 84هگاٍات تاؽذٍجوؼیت کل ایي کؾَر8000تَلیذتزق ًیزٍگاّی درطَل یک عال ظزفیت 

 80الهپ 3درصذ اسخاًَارّای ایي کؾَرّزکذام 28تزفزض ایي کِ .ًفزاعت6ًفزاعت ٍّزخاًَارؽاهل 
ٍات اسهجوَع رٍؽٌایی هَردهصزف خَدتکاٌّذهقذارصزفِ جَیی ؽذُ چٌذدرصذتَلیذًیزٍگاُ 

 11/76(4    11(3درصذ      16/76(2درصذ   16(1هذکَراعت؟
 

=میلیون خانوار14 
𝟖𝟒

𝟔
=خانوارصرفه جو000 920 3            

𝑿

𝟏𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
=

𝟐𝟖

𝟏𝟎𝟎
   

 خاهىار 000 920 3× (وات80سه المپ)وات240=وات صرفه جویی شده000 800 940

940/8          

11/76=
𝑿

𝟏𝟎𝟎
 =

𝟗𝟒𝟎/𝟖

𝟖𝟎𝟎𝟎
   



میلیىن 75بافزض جمعیت .مگاوات است2500ظزفیت تىلیدبزق یکی اسهیروگاه های حزارتی بزق درحال حاطز
چىدمگاوات بزق (الف:وات اطافی خامىش کىد100هفزباصددرصىرتی که هزخاهىار یک المپ 5هفزوهزخاهىارصامل 

 چه وسبتی اسبزق هیروگاه است؟(صزفه جىیی می صىد؟ب

 (ب   500(الف(1•
𝟏

𝟓
  

 (ب 1000(الف(2•
𝟐

𝟓
  

 (ب1500(الف( 3•
𝟑

𝟓
 

( ب 2000(الف(4•
𝟒

𝟓
 

=میلیىن خاهىار15
𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟓
 

 خاهىار 000 000 15× وات100=000 000 500 1ملداروات صزفه جىیی صده 
 .بزای تبدیل ملداروات صزفه جىیی به مگاوات باید عدد به دست آمده رابزیک میلیىن تلسیم کىیم

=مگاوات1500
𝟏 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
 

 3=
𝒙  

𝟓
   =

𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟐𝟓𝟎𝟎
 



بزفزض ایىکه .هفزاست8میلیىن هفزوهزخاهىار شامل  80مگاوات وجمعیت این کشىر  3840ظزفیت تىلیدبزق هیروگاهی دریک کشىر 

وات اسمجمىع روشىایی مىردمصزف خىدبکاهىد،مقدارقابل تىجهی صزفه جىیی 100عددالمپ3درصداسخاهىارهای این کشىر هزکدام 32

 می شىدچىاهچه این مقداراهزژی صزفه جىیی شده،  یک جامعه با
𝟏

𝟒
هفزی راتامین اهزژی بزق 4جمعیت این کشىر با خاهىارهای   

جمعیت جدید استفاده کىىده اساهزژی (بمقداراهزژی بزق صزفه جىیی شده بزای این هیروگاه چىدمگاوات است؟ (الف: دراین صىرت.هماید
این مقدارصزفه (دچىدمیلیىن خاهىار جدیداساین مقداراهزژی بزق جدید بهزه مىدمی شىهد؟ (جبزق صزفه جىیی شده چىدمیلیىن هفزاست؟

 جىیی چه وسبتی استىلید بزق هیروگاه مذکىراست؟

 (د 6(ج 20(ب 690(الف(1•
𝟏

𝟑
 

( د 6(ج 22(ب 690(الف(2•
𝟏

𝟑
 

 (د 5(ج 22(ب 960(الف(3•
𝟏

𝟒
 

( د 5( ج 20(ب 960(الف(4•
𝟏

𝟒
 

=میلیون خانوار10
جمعیت𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟖𝟎

(هزخاهىار تعدادهفزات)𝟖
 

=000 200 3خاهىارصزفه جىیی کىىده
𝒙

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
=

𝟑𝟐

𝟏𝟎𝟎
 

 (وات100×3=وات300)خاهىار 000 200 3×300وات=  000   000  960وات
𝟗𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
 

=میلیون نفر20جمعیت استفاده کننده جدید
𝟏

𝟒
=

𝒙

𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
 

=میلیىن خاهىارجدید که بهزه مىدمیضىهد5
𝟐𝟎  𝟎𝟎𝟎  𝟎𝟎𝟎

𝟒
 

𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
=

𝟏

𝟒
=

𝒙

𝟏𝟎𝟎
=

𝟗𝟔𝟎

𝟑𝟖𝟒𝟎
 



بافزض ایي کِ  .ًفزاست5هیلیَى ٍّزخاًَارشاهل 75هگاٍات،جوعیت کشَر5250ظزفیت تَلیدبزق ًیزٍگاّی •
ٍات صزفِ جَیی کٌٌدچٌاًچِ ایي هقدارصزفِ 40عددالهپ5درصداسخاًَارّای جوعیتی ایي کشَر ّزکدام 35

ًفزی راتاهیي اًزژی بزق 5جَیی بتَاًد یک جاهعِ ی با  یک پٌجن  جوعیت کًٌَی ایي کشَرباخاًَارّای 
جوعیت  (هقداراًزژی بزق صزفِ جَیی شدُ بزای ایي ًیزٍگاُ چٌدهگاٍات است؟ب(صَرت الف.ًوایید

چٌدهیلیَى خاًَار جدید اسایي هقداراًزژی (جدیداستفادُ کٌٌدُ اساًزژی صزفِ جَیی شدُ چٌدهیلیَى ًفزاست؟ج
ایي هقدار صزفِ جَیی چِ ًسبتی اس تَلید بزق ًیزٍگاُ (جدید بْزُ هٌد هی شًَد؟ د

 (د 4(ج12(ب1005(الف(1هذکَراست؟
𝟏

𝟑
 (د 3(ج 15(ب1005(الف(2   

𝟏

𝟑
 

𝟏( د 3( ج 15(ب1050(الف(3•

𝟓
 (د 4(ج 12(ب 1050(الف( 4               

𝟏

𝟓
 

= میلیىن خاهىار15
هفز میلیىن 𝟕𝟓

𝟓
=خاهىار0000 250 5 

𝟑𝟓

𝟏𝟎𝟎
=

𝒙

 خاهىار میلیىن 𝟏𝟓

 واتی درتعدادخانوارضرب 40پنج المپ )000 250 5×200=000 000 050 1وات صرفه جویی   000 000 050 1=1050مگاوات صرفه جویی

𝟏

𝟓
 =

𝒙=𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
 =

𝟏𝟎𝟓𝟎

𝟓𝟐𝟓𝟎
=میلیون نفر3     

هفز میلیىن 𝟏𝟓
𝟓

=میلیون نفر15     
هفز میلیىن 𝟕𝟓

𝟓
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