
سالم
از این فرصت به جای حرف زدن می خواهم برای معرفی کتابی استفاده کنم که به گمانم خواندنش 

بر هر آدمی واجب است!
این کتاب را رابرت کیوساکی، نویسندءه  مشهور ژاپنی نوشته است.

 
نگاه هر آدمی به موضوع درآمد و ثروت در تمام طول زندگی او هست و تأثیرش را می گذارد. پس باید خیلی دقیق و درست باشد. 

این نگاه می تواند باعث شود که آدم تا آخر عمر برای پول کار کند، که خوب نیست و یا می تواند باعث شود در نهایت از ابزار اقتصاد برای 
نقشه های بزرگ تر زندگی مان استفاده کنیم. اگر نگاهمان درست باشد البته!

این کتاب را حتماً یک وقتی در زندگی تان بخوانید و اگر دوستش داشتید به دیگران هم توصیه کنید.
ممنونم از  مؤلفان کار بلد کتاب و همچنین الهه آرانی، سید سعید احمدپور و همءه  دوستان خوبم در واحد تولید خیلی سبز.

تا بعد!      



سالم ای وکال، روان شناسان، جامعه شناسان، اُدبا، فالسفه، باستان شناس ها، اقتصاددانان و ... آینده!
خوش اومدید به علوم انسانی!

»ما این کتاب رو به خاطر این نوشتیم که برای ننوشتنش وقت نداشتیم!«
آره جمله اش یک کم فلسفیه  یادمه این جمله رو تو کتابی از شفیر خونده بودم و این جا نقل به مضمونش کردم چون وصف حال من و پری ناز جان 
گلپایگانیه. قّصه این که کتاب درسی اقتصاد، از سال 99 بعد مدت ها حسابی تغییر کرد و ما خیلی سبزی ها همت کردیم که تو زمان کوتاهی یه کتاب تست 

خوب اقتصاد براتون بنویسیم و امسال هم طبق تغییرات جدید کتاب درسی، آپدیتش کردیم.
درسته که ُمشک آن است که خود ببوید ولی اجازه بدید عطّار هم کمی بگوید؛

کتابمون سه بخش داره:
1- درس نامه

 متن کتاب درسی رو کامل براتون توضیح دادیم. هیچ جمله و کلمه ای جا نیفتاده و سعی کردیم با جدول و نمودار و دسته بندی و ... مطلب رو براتون ساده تر کنیم.
 تا االن این جوری بوده که نصف سؤاالی کنکور »مسئله« بوده، ما هم حسابی حواسمون بوده و مسئله های کتاب رو براتون تیپ بندی کردیم.

 برای بعضی مسئله ها، تکنیک ها و راه حل های تستی و میان بر یادتون دادیم که موقع تست زدن زمان کم نیارید.
 درسته که قراره بیشتر بدانیم و پانویس و واژه نامه و ... تو کنکور و آزمون ها نیان ولی خب تجربه به ما ثابت کرده که میاد! پس همءه بیشتر بدانیم های 

خیلی مهم رو براتون تو کادر گذاشتیم.
2- تست

 چون کتاب درسی تازه تألیفه، کلی تست جدید براتون طراحی کردیم و هیچ خط و صفحه ای رو جا ننداختیم.
 در مورد اون بخش هایی از کتاب که با کتاب اقتصاد قبلی مشترک بود از تست های کنکورهای سراسری سال های قبل استفاده کردیم و هر جا الزم بود 

تغییراتی دادیم که کامالً منطبق با کتاب جدید باشد.
 سؤال هایی که از بخش های »بیشتر بدانیم« و »درس زندگی« و ... طراحی شدن رو براتون مشخص کردیم.

 تست هامون تو همءه درجه های سختی طراحی شدن: آسون، متوسط و سخت.
3- پاسخ نامه

 پاسخ همءه سؤال ها رو کامل براتون نوشتیم و تو پاسخ هر سؤالی شمارءه صفحءه کتاب درسی رو نوشتیم که راحت جواب رو از کتاب پیدا کنید.
 راه حل تستی و میان بر مسئله ها رو هم بعد پاسخ تشریحیشون اضافه کردیم.

کتاب رو بخونید و اگر پیشنهاد و انتقاد و حرف و حدیثی داشتید، خوشحال میشیم از طریق بات خیلی سبز بهمون بگید.
و اما بریم سراغ تشکرها:

 متشکریم از بنیان گذار انتشارات خیلی سبز؛ جناب دکتر نصری و متشکریم از مهندس سبزه میدانی، مدیر تألیف کتاب های تست.
 خیلی خیلی ممنونیم از دکتر سید سعید احمدپور مقدم، مدیر تألیف کتاب های تست علوم انسانی که لحظه به لحظءه تألیف این کتاب همراه ما مؤلف ها بودن و 

با درایت، آرامش، صبوری و حسن خلق مثال زدنی شون کلی به ما کمک کردن. می شناسیدشون دیگه؟ چندتا از کتاب تست های علوم و فنون مون زحمت ایشونه.
 مچکریم از الهه جان آرانی حصاری، مسئول پروژءه خوش اخالق و صبور و نازنینمون که بدون پیگیری هاش کتاب به موقع به سرانجام نمی رسید.

 مچکریم از بچه های تایپیست، صفحه آرا، گرافیست و ... که خیلی برای پروژءه اقتصاد زحمت کشیدند.
و اما تشکرهای اختصاصی مؤلف ها؛

پری ناز گلپایگانی: با تشکر فراوان از پدر بزرگوار و مادر نازنینم که همیشه همراه و پشتیبان من بودند. هم چنین تشکر می کنم از همسر 
مهربانم که در این مدت حامی و مشوق من بودند و روشنا، دختر عزیزم که وجودش، آرام جان است.

نیلوفر شیرخدائی نادر: ممنونم از خانوادءه نازنینم که دلیل اصلی حال خوش من هستند. مرجان و مریم، خواهرهای مهربونم، برادر عزیزم 
و علیرضای باهوش پرانرژی؛ دلیل لبخند رو لب هام.



تست درس نامه   
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تو این درس در مورد یه الگوی اقتصادی به نام مرز امکانات تولید حرف می زنیم که با استفاده از اون بتونیم یه الگو برای استفادءه حداکثر از منابع کمیاب پیدا کنیم.

اگربخواهیمدرموردسازوکارقلبیادستگاهگوارشیامثالًسازوکارموتورماشینبدانیممیتوانیمیکماکتپالستیکیازآنهارادردستبگیریموبا
دقتبررسیکنیم.مثالًنقشءهراههایکالگوستچونبدوناینکهفردرادرگیرجزئیات غیرالزممثلساختمانها،درختانو...کندفقطراههایاصلی
وفرعیرانشانمیدهدتاشخصبهراحتیجابهجاشودیامثالًالگویآناتومیبدندرزیستشناسیبهسادهترینشکلممکنبخشهایمختلفبدن

ونحوءهارتباطآنهارانشانمیدهد.پسمیتوانگفت الگو، نمایشی ساده شده از واقعیتی پیچیده است.

دراقتصادنیزالگوهاییوجودداردکهبسیاریازجزئیات دنیای واقعیرارهامیکندتاکمککندبرآنچهاهمیتداردمتمرکزشویم.یکیازاینالگوها،
الگوی مرز امکانات تولیداست.

الگوی مرز امکانات تولید یکیازالگوهایاقتصادیاستکهاجازهمیدهددرکبهتریازبده ـ بستان هاییککشوردراستفادهازمنابع کمیابداشته
باشیم.)حاال میگم چطوری(

تو اقتصاد مثل زیست شناسی مدل های پالستیکی نداریم که بررسی شون کنیم، در واقع اقتصاد فقط می تونه رو کاغذ شکل ساده شدءه یک مفهوم پیچیدءه اقتصادی رو نشون بده. بریم ببینیم 
این الگوی مرز امکانات تولید چیه؟

از اون جایی  که منابع محدودن، پس محصول اقتصادیعنی کاالها و خدماتی که می تونیم باهاشون تولید 
کنیم محدودن؛در نتیجه باید دست به انتخاب بزنیم.یکیازانتخابهاییکههرکسبوکاری1
)دراینجامایکشرکتتولیدیراانتخابکردیم(باآنمواجهاستایناستکه:

این شرکت چگونه می تواند منابع کمیاب خود را در میان انواع تولیدات تقسیم کند؟
برایسادگیبحثفرضمیکنیمکهیکشرکتتولیدی،فقطدونوعکاالتولید
میکند؛کاالی»الف«وکاالی»ب«.جدولروبهرو،مقادیرمختلفیازکاالی»الف«و

»ب«راکهیکشرکتمیتواندتولیدکند،نشانمیدهد.
باتوجهبهاطالعاتجدول،ابتدامنحنیمرزامکاناتتولیدرارسممیکنیموسپس

آنراتفسیرمیکنیم.

مقدار تولید کاالی »ب«مقدار تولید کاالی »الف«
A10000
B900100
C750200
D550300
E300400
F0500
G550220
H800400 

یکدستگاهمختصاترسممیکنیم.رویهریکازمحورها،یکیازدوکاالرااندازهگذاریمیکنیم.دراینجا
محورعمودیراکاالی»الف«ومحورافقیراکاالی»ب«درنظرمیگیریم.اعدادمربوطبهکاالی»الف«را
رویمحورعمودیازپایینبهباال)بهترتیبازکمترینبهبیشترین(واعدادمربوطبهکاالی»ب«راروی

محورافقیازچپبهراست)بهترتیبازکمترینتابیشترین(جایگذاریمیکنیم.
نقطءهAبامختصات1000و0رارویدستگاهمختصاتمکانیابیوبههمینترتیبسایرنقاطرانیز

مختصاتیابیمیکنیم.



1-نهتنهاهرکسبوکاری،بلکهافرادوحتیدریکمقیاسبزرگکشورهابااینمسئلهروبهروهستند.
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درنهایتنقاطرابههموصلمیکنیم:
ازوصلنقاطبهیکدیگر،یکمنحنیکمان مانند و نزولیبهدستمیآیدکه انحنای آن به سمت بیروناست.
بهاینمنحنی،منحنِی مرز امکاناِت تولیدگفتهمیشودکهباحروفاختصاری1PPFنمایشدادهمیشود.



خب، حاال از این منحنی چی دستگیرمون می شه؟!
برایتفسیرمنحنیPPFهریکازمواردزیررابهتفکیکبررسیمیکنیم:

نقاطخارجازمنحنیمرزامکاناتتولید نقاطداخلمنحنیمرزامکاناتتولید نقاطرویمنحنیمرزامکاناتتولید
رابطءهمنحنیبامفهومهزینهفرصت رابطءهمنحنیبامفهومکارایی رابطءهمنحنیبامفهومتخصیصبهینه

انتقالمنحنیمرزامکاناتتولید

نقاطAتاFرویمنحنیقرارگرفتهاند.
نقطءه A:شرکتتولیدیاگرهمءهمنابعوعواملتولیدکمیابخودرافقطبرایتولیدکاالی»الف«بهکاربگیرد،حداکثرمیتواند1000واحددریک

هفتهتولیدکندودراینصورتدیگرامکانتولیدکاالی»ب«رانخواهدداشت.)اگر از نقطءه A یه خط عمود رو محور افقی بکشید به عدد صفر می رسید.(
نقطءه F:اینشرکتاگرهمءهمنابعتولیدخودراصرفتولیدکاالی»ب«کند،نهایتاًمیتواندهفتهای500واحدازکاالی»ب«تولیدکندودیگرقادر

نیستکهکاالی»الف«راتولیدکند.)از نقطءه F یه خط بکشید رو محور عمودی می رسید به عدد صفر.(

)F و A نقاط انتهایی منحنی بیانگر شرایطی است که تنها می توان یکی از دو کاال را با استفاده از منابع محدود تولید کرد. )نقاط

نقاط D ،C ،B و E:ایننقاطنشانمیدهندکهمنابعکمیاببینتولیدکاالی»الف«و»ب«
Bتقسیمشدهاندوترکیباتمختلفیازانتخابایندوکاالرابیانمیکنندبهطوریکهدرنقطءه
اینترکیببهنفعتولیدبیشترکاالی»الف«استومنابعکمتریبهتولیدکاالی»ب«اختصاص
یافتهدرحالیکهدرنقطءهEترکیببهنفعتولیدبیشترکاالی»ب«استومنابعکمتریبه

تولیدکاالی»الف«اختصاصیافتهاست.
همانطورکهدرنمودارمیبینید،اینکسبوکارمیتواندهر سطح تولیدراکهبانقطهایبرروی 

مرز امکانات تولیدنشاندادهشدهاست،انتخابکند.
یاد قید بودجه افتادید درسته؟ با بودجءه محدودی که داشتیم اگه کاالی الف رو بیشتر می خریدیم منبع مالی مون صرف اون 
می شد و کم تر می تونستیم از کاالی ب داشته باشیم و برعکس، تو این منحنی هم قصه همینه، شرکت می تونه ترکیب های 

مختلف از دو کاال رو روی منحنی انتخاب کنه و تصمیم بگیره که می خواد منابعش رو بیشتر صرف تولید چه کاالیی کنه.

هر چه از نقاط باالتر به سمت نقاط پایین تر در طول منحنی مرز امکانات تولید حرکت کنیم، از تولید یکی از محصوالت )در این جا کاالی »الف«( کاسته و به تولید محصولی 
دیگر )در این جا کاالی »ب«( افزوده می شود و هر چه از نقاط پایین منحنی به سمت نقاط باالتر حرکت کنیم، از تولید کاالی »ب« کاسته و به تولید کاالی »الف« افزوده می شود.

 نقطءه G:نقطءهGزیرمنحنیقرارگرفتهاست؛درایننقطه،ترکیبیاز550واحدکاالی»الف«و220واحدکاالی»ب«راداریم.اینشرکتتولیدی
اگربخواهدمیتواندنقطءهGراتولیدکند،امامرزامکاناتتولیدنشانمیدهدکهاگرشرکتتصمیمبگیرد550واحدکاالی»الف«تولیدکند،هنوزهم
منابعکافیبرایتولید80واحدکاالی»ب«بیشتر)یعنی300واحدکاالی»ب«بهجای220واحد(راخواهدداشت.بنابراینشرکتمیتواندترجیح

دهدکهبااستفادهازمنابعشدرنقطءهDتولیدکندبهجایاینکهدرنقطءهGتولیدکند.

به طور کلی بهتر است یک شرکت به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. چون در غیر این صورت بخشی از منابعش هدر می رن و تولید ناکاراست.

PPF-1مختصرشدءهProductionPossibilityFrontierاست.
مرزامکاناتتولید 
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 نقطءه H:نقطءهHبیرونازمرزامکاناتتولیدشرکتتولیدیقرارگرفتهاستدرنتیجهغیر قابل دسترسیاستچونشرکتمنابعکافیبرایتولیددر

آنسطحراندارد.

ناحیءه خارج از مرز امکانات تولید نقاطی هستند که دسترسی به آن ها در دورءه فعلی و با توجه به عوامل تولید موجود، امکان پذیر نیست و شرکت تنها می تواند 
آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد. )منظور این که فعاًل و با توجه به منابع و عوامل تولیدی که داره غیرقابل دسترسه، یعنی با همین عوامل و منابع موجود نمی تونه بهش 

برسه، اما ممکنه عوامل تولیدش رو تجهیز کنه و بتونه بیشتر تولید کنه و به اون نقطه هم برسه.(

در نتیجه:

منحنیمرزامکاناتتولید،نشاندهندءهحداکثر امکانتولیدیکشرکتباتوجهبهمنابع موجوداست.
منحنی امکانات تولید،مرزیاستبینآنچهیککسبوکار)مثلیکشرکتتولیدی(بااستفادهاز

منابع موجودودر دسترس خود،می تواند تولید کندوآنچهکهنمی تواند تولید کند.

تخصیصبهینهیعنیمنابع و امکانات محدوِد در دسترس را به بهترین شکل به تولید محصوالت اختصاص دهیم.منظورازبهترینشکلایناستکهبتوانحداکثر 
منفعت راباحداقل هزینه و اتالف منابعبهدستآورد.

در نتیجه:
نقاطروی منحنیمرزامکاناتتولید،نشاندهندءهنقاط بهینءه تولیدهستند؛یعنینقاطیکهدرآنهاازهمءهمنابعوعواملتولیدموجوداستفادهشدهاست

وهیچظرفیتیخالینماندهوهیچمنبعیهدرنرفتهاست.
نقاطداخلمنحنیمرزامکاناتتولید،نشاندهندءهنقاط غیربهینءه تولیدهستند؛بهاینمعنیکهازامکاناتومنابعتولیدبهشکلبهینهاستفادهنشدهاست

)به دالیل مختلفی مثل دانش فنی پایین یا به کارگیری نیروی انسانی تو شغل غیرتخصصی(ودرنتیجهمنابعبههدررفتهاست.

به این مثال توجه کن تا مفهوم »کارایی« رو برات توضیح بدم:
فرضکنیدارائهدهندگاندسترسیبهاینترنتدریککشور،دو نیروی کاررابرایارتباطهرخانهباسرویساینترنتمیفرستند.بااینکهیک نیروی کار

تولید در این کشور ناکارا خواهد بود. دراینصورت میتوانستاینکارراباهمانسرعتانجامدهد!
حاال ببینیم در چه صورت تولید کارا می شد:

اگرکشوریکنیرویکاربرایاینوظیفهدرنظرمیگرفت،دراینصورتمیتوانستبانیرویکاردوم،تولیداتشرادرکاالهاوخدماتدیگرگسترش
تولید در این کشور کارا خواهد بود. پسدرچنینحالتی دهد؛مثالًتیشرتبیشتریتولیدکند.

 تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.

اگریکشرکتیایککشور،هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع بهکاربگیرد، بدون آن که وضع دیگران بدترشود،میتوانگفتاقتصادآنشرکت
 شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد،  در این حالت: 

یعنی یاکشورکارا است
حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آن که کاالها یا خدمات دیگر کاهش یابد. 

بریم روی نمودار مفهوم تولید کارا و ناکارا رو بررسی کنیم:
تولید ناکارا  نقطءه الف:ایننقطهترکیبتالقیتولیدتیشرتواتصالاینترنترانشان
میدهدبرایحالتیکهدونیرویکاربرایاتصالبههرخانهفرستادهمیشود؛یعنی500

خانهکهبهاینترنتمتصلشدهاندو1000تیشرتکهدریکهفتهتولیدشدهاست.

پس تولیددرآنناکاراست.
نقطءهالفدر زیر منحنی مرز امکانات تولید قراردارد 

هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید، نشان دهندءه این است که اقتصاد از بیشترین منابع خود استفاده 

 بدون این که کاالهای دیگر را حذف کند می توانست حداقل بیشتر از یک کاال 
زیرا

نکرده است 

تولید کند. بهعبارتدیگروقتی تولید ناکارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک 

واحد کاال یا خدمت تولید شود؛ بدون آن که از تولید کاالها یا خدمات دیگر کاسته شود.

باتغییرنحوءهاستفادهازمنابع،کشوریاشرکتمیتواندبه نقطه ای روی مرزهای  تولید کارا
امکانات تولید حرکت کند.
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حالت 1  نقطءه د:اگرنیرویکارآزادشدهدرخودصنعتاتصالکابلاینترنتبهکارگرفتهشود،اتصالبیشتریازخانههاانجاممیشود. جابه جایی 
از نقطءه الف به نقطءه د.

حالت 2  نقطءه ب:اگرنیرویکاراضافیبرایتولیدتیشرتبهخدمتگرفتهشود،تعدادتیشرتبیشتریتولیدمیشود. جابه جایی از نقطءه الف 
به نقطءه ب.

حالت 3  نقطءه ج:اگرنیرویکاراضافیبیندوصنعتتقسیمشود،مثالًنیمیازروزبهاتصالکابلبپردازدونیمیازروزرادرکارگاهتولیدیکار
کندهممیتواندتیشرتبیشترتولیدکندوهمخانههایبیشتریرابهاینترنتمتصلکند. جابه جایی از نقطءه الف به نقطءه ج.

تولیددرآنهاکاراست. پس نقاطب،جودروی منحنی مرز امکانات تولیدقراردارد

خُب بیا مورد 4 و 5 رو جمع بندی کنیم:
باتوجهبهمنحنیمرزامکاناتتولید،الگویی برای استفادءه حداکثری از منابعپیداکردیم؛اینمنحنیتوضیحمیدهدکهباتوجهبهمحدودیتمنابعباید:

منابعبه طور کاملاستفادهبشوند؛یعنیهیچیکازعواملتولیدبیکار یا بالاستفاده نباشدوبهطورکاملوبهینهبهتولیداتاختصاصدادهشوند)تخصیص بهینه(.
منابعکارآمداستفادهشوند؛یعنیمنابعبایدبهدرستیاستفادهشوندتااقتصادکاراباشد.ممکناستمنابعبیکارنباشندولیخوببهکارگرفته

نشدهباشندمثالًنیرویانسانیرادرشغلیغیرازتخصصاوبهکاربگیرند.)عدمکارایی(

 
هزینهفرصتانتخابیکگزینه،ازدستدادنبهترینگزینءهبعدیاست.مرز امکانات 
تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت را در حالتی که بیش از یک کاال تولید 

می کند، محاسبه کنیم.بهنموداربرگردیم:

فرضکنیمشرکتدرنقطءهCرویمنحنیشروعبهتولیدمیکند.)750واحدکاالی
»الف«و200واحدکاالی»ب«تولیدمیکند.(

امکاناتتولیدجابهجاشودوبهسمت در طولمنحنیمرز اگرشرکتتصمیمبگیرد
چپوباالبرود،یعنیازنقطءهCبهنقطءهBبرسد؛هزینهفرصتاینانتخابچهقدر

خواهدبود؟

درپاسخبایدبگوییمکهشرکتبااینتصمیم،انتخابکردهاستکه150واحدبیشترازکاالی»الف«تولیدکند)حرکتازنقطءهCبهنقطءهBمستلزم
200 100 100- = تولید150واحدبیشترازکاالی»الف«است(ودرازایاینمقدارتولیدبیشتر،باید100واحدکمترازکاالی»ب«تولیدکند)

یعنی100واحدبهجای200واحد(.پس هزینه فرصت تولید 150 واحد بیشتر از کاالی »الف«، از دست رفتن 100 واحد کاالی »ب« است.

مرز امکانات تولید نشان می دهد برای داشتن مقدار بیشتری از یک کاال، باید از مقداری از کاالی دیگر صرف نظر کرد.

حالبهسمتپایینحرکتکنیم؛یعنیاینبارحرکتازنقطءهCبهنقطءهDدرطولمنحنی
رامحاسبهکنیم:

اگرنقطءهشروعشرکت،نقطءهCباشدوتصمیمبگیردتولیدکاالی»ب«راافزایشدهد؛این
100واحدافزایشکاالی»ب«بهمعنایحرکتروی منحنیبهسمتراستوپایینورسیدن
بهنقطءهDاست؛یعنیدرازای100واحدتولیدبیشترکاالی»ب«بایدقیدتولید200واحد

( )750 550 200- = کاالی»الف«رابزند.
هزینه فرصت 100 واحد بیشتر از کاالی »ب« ازدستدادن، 200 واحد کاالی »الف« خواهد بود.

تمامیمطالبیکهدرموردمرزامکاناتتولیدکسبوکارهاگفتیم،دریکمقیاس
کالندررابطهباکشورهاهممطرحمیشود.کشورهانیزبایدتصمیمبگیرندکهمنابعکمیاب

خودراچگونهبهشکلی بهینه و کارامیانتولیدکاالهایمختلفاختصاصدهند.
درنقاط بهینه،تولیدهیچیکازکاالهابدونکاهشتولیدکاالیدیگرممکننخواهدبود

کشورهاهمبایدبابتانتخابتولیدیککاال،هزینه فرصتآنرابپردازند. پس

یکیازمهمترینانتخابهاییکهمعموالًکشورهاباآنروبهروهستند،درصرفمنابعبیشتردرتولید غذا )کاالهای ضروری و غیرنظامی(وامنیت و دفاع 
)کاالهای نظامی(است.اینانتخاببامثالمعروفَکرهیااسلحهاستکهدرخاللجنگجهانیدوممطرحشد.

نکتءهمهماینکهوقتیرویمرزامکاناتتولیدهستیم،تمامنقاطرویمنحنیشرایطکاراییوانتخاببهینهرادارندامابایدببینیمکدامنقطهاز
بقیهمطلوب تراست.حاال قصه این جاست که این مطلوبیت رو چی تعیین می کنه؟ مثاًل تو شرایط جنگی یه کشور ممکنه تصمیم بگیره که اسلحءه بیشتری تولید کنه به جای غذا یا ... 
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مثاًل تو شرایط تحریمی اولویتش تولید کاالی ضروری و اساسی مردم مثل غذا و دارو باشه؛ می خوام بگم این مطلوبیت؛ یعنی این که چه کاالیی بیشتر تولید بشه رو، شرایط یه کشور 
تعیین می کنه وگرنه که همءه نقطه های روی منحنی بهینه هستند و کارا.

درنتیجهتولیدهرترکیبیرویمنحنیاگرچهکاراوبهینه،امالزوماً مطلوب نیستبلکهبایدباتوجهبهشرایطکشور،وضعیتبازارونگاهونیاز
جامعهبررسیکردکهدرکدامنقطهمطلوبیتبیشتراست.

میلتون فریدمن، برندءه جایزءه نوبل اقتصاد می گه:»چیزی به نام نهار مجانی وجود ندارد!«
اینجملهبهاینمعناستکهتولید هیچ کاالیی بدون بها و بدون هزینه نیست حتی کاالهای رایگان!مثالًممکناستارائءهوعدههاینهاررایگانبهدانشآموزان
تولیدغذابهمنابعنیازداردواینمنابعمیتوانندبرایتولیدات زیرا یکمدرسهدر ظاهر بدون هزینه به نظر برسد، اما در حقیقت برای جامعه رایگان نیست

دیگراستفادهشوند.
در نتیجه:

بایدبپذیریمکهبرای داشتن »نهاری رایگان«)بخوانید کاالیی رایگان(میبایستقیدداشتنبعضیازمحصوالتدیگررابزنیمیامقدارکمتریازآنهاراداشته
باشیم،چونحتیکاالهاییکهبرایافراد»رایگان«است،معموالًبرایتولیدشانزمانصرفمیشودوبرای جامعه هزینه فرصت دارد.

بهدلیلمسئلءه کمیابی منابعبایددستبهانتخاب یعنی نظریءهنهار رایگاندراقتصاد،بهموضوعکمیابی منابع، هزینه فرصت و اصل انتخاباشارهدارد.
بزنیمکهالبتهاینانتخاب،هزینه فرصتدارد.

 

تااینجادررابطهباجابهجاشدننقاطدر طولمرزامکاناتتولید)روی منحنی(صحبتکردیم.بایدبدانیدکهدربعضیموارد،خوِد منحنیمرزامکانات
تولید،جابهجامیشودیعنیبهسمت راست ـ باالیاچپ ـ پایین منتقلمیشود.

دوکاالی»الف«و»ب«رادرنظربگیرید:
1( حرکت روی منحنی: اگرتولیدیکیازکاالهایروینمودار)مثالًکاالی»الف«دربرابر
کاالی»ب«(تغییرکندامامنابعتولید)مثلفناوری،نیرویانسانی،سرمایهو...(تغییر
برایکاالی»الف« تقاضا اگرمقدار روی منحنی )در طول منحنی(است.مثالً نکند،حرکت
افزایشیابد،شرکتمجبوراستمنابعرابهسمتتولیدبیشترکاالی»الف«وبهدنبال
آنتولیدکمترکاالی»ب«هدایتکندحرکتازنقطءهAبهB؛چونمجموعمنابعتولید

مکان منحنی ثابت می ماند)و فقط نقطه، روی منحنی حرکت می کنه(. درنتیجه محدودهستند

2( انتقال منحنی:اگرعوامل تولیدتغییرکندوبهدالیلیافزایشپیداکند)چهازنظرکمیتوچهازنظرکیفیت(؛مثالً:
منابعطبیعی)زمین(گسترشیابدمثالًمعادنجدیدیکشفشود.

سرمایهبهتولیدتزریقشود؛مثالًباافزایشسرمایههایفیزیکی،تولیدبیشترشود.
بهدلیلرشدجمعیت،تعدادنیرویانسانیبیشترشودیاازطریقآموزشهایفنی،مهارتنیرویکاربیشترشود.

باارتقایفناورییاارائءهیکفناوریجدید،منابعموجودبرایتولیدمحصولراافزایشپیداکند.
دراینحالتباافزایشمنابعتولید،شرکتبامرز امکانات جدیدیروبهرومیشود.اگر با افزایش منابع، 
درواقعدراینشرایط رشد  تولید هم افزایش یابد در این صورت منحنی مرز امکانات منتقل می شود 

اقتصادیاتفاقمیافتدومنحنیPPFبهسمتراست ـ باالمنتقلمیشود.درس 11 مفصل در مورد مفهوم 

رشد اقتصادی حرف می زنیم با هم؛ فقط دقت کن اگه افزایش منابع تولید باعث شه تولید هم اضافه بشه، اون وقت 
منحنی به سمت راست منتقل می شه وگرنه مثاًل ممکنه یه کشوری اتفاقًا چاه های نقتی جدید کشف کنه اما نتونه فرآورده های 

نفتی اش رو بیشتر کنه که خب در این  صورت اصاًل رشد اقتصادی پیدا نمی کنه و طبعًا منحنی هم جابه جا نمی شه.

1-اینمطلبمربوطبهتفکروتمرینصفحءه42کتابدرسیاست.
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اگرصرفاًمنابعتولیدکاالی»الف«افزایشیابد،دراینصورت نقطءه تالقی با محور عمودیباالترمیرود:



واگرصرفاًمنابعتولیدکاالی»ب«افزایشیابد،نقطءه تالقی روی محور افقیافزایشمییابد.


واگرمنابع تولید هر دو کاالافزایشپیدامیکند،هر دو نقطءه تالقیافزایشخواهدیافت.

 

ودرصورتیکه عوامل تولید تضعیف شوندیاکاهش یابند)بیکارینیرویکار،افتسرمایهو...(
وبهتبعآنتولیدهمکاهشیابد،منحنیPPFبهسمتچپ ـ پایینمنتقلمیشود.
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الگویمرزامکاناتتولید،یکالگویاقتصادیاستکه............... - 153
1( اجازه می دهد تا درک بهتری از جزئیات بازار در استفاده از منابع داشته باشیم.

2( قیمت و مقدار خرید یک کاال را در کنار هم به خوبی نشان می دهد و امکان تحلیل را فراهم می کند.
3( اجازه می دهد تا درک بهتری از بده ـ بستان های یک کشور یا شرکت ها در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم.

4( کمک می کند مقدار و قیمت خرید محصوالت را به صورت کارا تعیین کنیم و منفعت تولیدکنندگان را تضمین کنیم.
باتوجهبهنمودارمقابل،کدامگزینهصحیحاست؟- 154

1( نقطءه A بیشترین مقدار تولید بستنی و نقطءه B کم ترین مقدار تولید کیک را نشان می دهد.
2( هر چه از نقطءه B به سمت A حرکت کنیم، مقدار تولید بستنی کم و مقدار تولید کیک زیاد می شود.

3( بین مقدار تولید بستنی و کیک، یک رابطءه معکوس وجود دارد و منحنی PPF نزولی است.
4( مرز امکانات تولید نشان دهندءه حداقل و حداکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود است.

 
)المپیاد اقتصاد 1400(- 155 منحنیمرزامکاناتتولید)PPF(یککشورنشاندهندءه:

2( مقدار تولید با توجه به منابع موجود 1( مقدار کل مصرف مردم  
4( جمعیت  3( قیمت محصوالت  

شرکت- 156 یک برای چدار، پنیر به نسبت ماسکارپونه پنیر بیشتر تقاضای مقدار به توجه با
تولیدکنندءهموادلبنی،اولویتباتولیدحداکثریپنیرماسکارپونهاست.بادرنظرگرفتناینشرایط،

انتخابکدامنقطهرویPPFسنجیدهتراست؟
E )1
F )2
A )3
 B )4
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باتوجهبهنمودارمقابل،وضعیتهریکازنقاطزیربهچهصورتاست؟- 157
 B)پ C)ب A)الف

1( الف( A  عدم ترکیب بهینه از تولید دو کاال ـ ب( C  غیر قابل دستیابی ـ پ( B  انتخاب بهینه از 
ترکیب هر دو محصول

 2( الف( A  انتخاب بهینه برای تولید کتاب ـ ب( C  عدم دسترسی به منابع تخصصی برای تولید لوح فشرده ـ
پ( B  عدم ترکیب بهینه از تولید دو محصول

3( الف( A  اتالف نیرو در تولید هر دو محصول ـ ب( C  حمایت از تولید بیشتر کتاب ـ پ( B  ترکیب 
بهینه از تولید هر دو محصول

4( الف( A  غیر قابل دستیابی ـ ب( C  عدم دسترسی به منابع کافی برای تولید ـ پ( B  حمایت از 
تولید لوح فشرده

باتوجهبهجدولونمودارزیر،چندجملهدرستاست؟- 158

 

مقدار تولید کالهمقدار تولید کیف
A6000صفر
B5000100
C4000200
D3000300
E2000400
F1000500
G600صفر  

الف(بینمقدارتولیدکیفوکالهرابطءهمستقیموجوددارد.
ب(درنقطءهDنسبتبهنقطءهHترکیببهینهتریازتولیدخواهیمداشت.

پ(درنقطءهJباکمیابیمنابعمواجههستیمونقطءهغیرقابلدستیابیاست.
ت(نقاطرویمنحنینشاندهندءهحداکثرامکانتولیدبامنابعموجودهستند.

ث(باحرکتازنقطءهBبهFمقدارتولیدکیفبیشترومیزانتولیدکالهکمترمیشود.
3 )4  2 )3  4 )2  1 )1

مرزامکاناتتولید،مرزیاستبینآنچهیککسبوکار...............- 159
1( با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آن چه نمی تواند.

2( با استفاده از منابع در دسترسش می تواند تولید کند و آن چه در عمل تولید می کند.
3( با استفاده از منابع کمیاب اما در دسترس و نیازهای نامحدود، تولید و در بازار، عرضه می کند.

4( به  طور بالقوه شرایط تولید آن را دارد و آن چه به صورت بالفعل تولید می کند.
درستییانادرستیجمالتزیررابهترتیبباحرف»ص«برایتأییدجملهوحرف»غ«برایردجملهمشخصکنید.- 160

الف(الگویمرزامکاناتتولیدنمایشیسادهازیکواقعیتپیچیدءهاقتصادیاست.
ب(منحنیمرزامکاناتتولیدکمکمیکندکهیکشرکتبداندچگونهمیتواندمنابعکمیابخودرادرمیانانواعتولیداتتقسیمکند.

پ(مرزامکاناتتولیدنشاندهندءهحداکثرتولیدشرکتشماباهرسطحیازمنابعاست.
ت(کشورهابایدتصمیمبگیرندکهمنابعکمیابخودراچگونهمیانتولیدکاالهااختصاصدهند.

2( الف( ص ـ ب( ص ـ پ( ص ـ ت( غ  1( الف( غ ـ ب( ص ـ پ( غ ـ ت( ص  
4( الف( غ ـ ب( غ ـ پ( ص ـ ت( ص  3( الف( ص ـ ب( ص ـ پ( غ ـ ت( ص  

کدامگزینهدرموردتولیدهزارانکاالدریککشورصدقمیکند؟- 161
1( بهتر است در یک کشور، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید بر روی منحنی PPF، تولید کند.

2( الگوی واقعی تولید در یک کشور بسیار پیچیده است و امکان انتقال نقطه بر روی منحنی PPF در دنیای واقعی نیست.
3( کشورها باید تصمیم بگیرند که چگونه با توجه به منابع کمیاب خود داخل مرز منحنی PPF حرکت کنند.

4( یک کشور به خاطر ارتباطات گسترده ای که دارد مجاز است حتی فراتر از منحنی PPF حرکت و تولید کند.
باتوجهبهجملءهزیرکدامگزینهصحیحنیست؟- 162

»چیزیبهنامناهارمجانیوجودندارد.«
1( تولید غذا به منابع نیاز دارد و از این منابع می توان برای تولید چیزهای دیگری استفاده کرد.
2( برای داشتن ناهار رایگان باید بپذیریم که از بعضی کاالها یا خدمات دیگر کم تر داشته باشیم.

3( حتی کاالهایی که برای افراد، رایگان است، معموالً برای تولیدشان زمان صرف می شود.
4( تولید ناهار رایگان نوعی هزینءه هدررفته است بنابراین هزینه فرصتی برای جامعه ندارد.
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بادرنظرگرفتننقطءهBدرنمودارمقابل،کدامگزینهمصداقتولید100عددشامپویسربیشتراست؟- 163
این صورت هزینه  پایین و راست حرکت کنیم، در  B به سمت  از نقطءه  باید   )1

فرصت معادل تعداد شامپوی بدنی است که از آن صرف نظر کردیم.
2( در ازای به دست آوردن 100 عدد شامپوی سر بیشتر، باید به خارج از منحنی 

PPF و یا مرز امکانات تولید حرکت کنیم.

3( باید نقطءه B را روی منحنی PPF جابه جا کنیم به سمت باال و چپ حرکت 
کنیم و دقیقاً هزینه فرصتی معادل 100 عدد شامپوی بدن داریم.

4( شرایط منحنی مرز امکانات تولید به طوری است که نمی توانیم به ترکیب تولیدات 
دست بزنیم زیرا در این صورت ترکیب بهینه ای نخواهیم داشت.

باتوجهبهنمودارمقابلبگویید،کدامگزینهصحیحاست؟- 164
شرکتیماهانه140جعبهمدادرنگیتولیدمیکند،بنابهنیازبازاراینماهتصمیممیگیرد
تولیدجعبءهگواشرابه450برساند.دراینصورتهزینهفرصتاینتصمیمشرکتکدام

گزینهاست؟
1( 100 جعبه مداد رنگی که از تولید آن صرف نظر کردیم.

2( 450 جعبه گواشی که بیشتر تولید کردیم.
3( 20 جعبه مداد رنگی که در ازای 100 جعبه گواش بیشتر از دست دادیم.

4( 100 جعبه گواش که به ازای تولید مدادرنگی از آن چشم پوشیدیم.

 

دبیرورزشامیرحسینمیگوید:اوپسربسیارسختکوشیاستوهموارهبهدنبالیافتنموقعیتهاییبرایپیشرفتاستوبرایاینپیشرفت- 165
ازهیچتالشیچشمپوشینمیکند!درواقعاوتالشمیکند:

2( هزینءه دررفتءه تصمیماتش را به حداقل برساند. 1( کارایی الزم را به دست آورد.  
4( از وضعیت ناکارا فاصله بگیرد. 3( هزینه فرصت درس خواندن خود را به حداقل برساند. 

کدامگزینهبیانگرتولید200عددبیشترازکاالیBمیباشد؟- 166

2( باال و چپ  1( پایین و راست  

4( پایین و چپ  3( باال و راست  

هریکازجمالتزیربهکداممفهوماقتصادیاشارهمیکند؟- 167
الف(بهمااجازهمیدهدتاهزینهفرصتیکشرکتیایککشوررازمانیکهبیشازیککاالتولیدمیکند،مجسمکنیم.

ب(وقتییکشرکتیایککشور،هرفرصتیرابرایاستفادءهبهترازمنابعبهکارگیرد،بدونآنکهوضعدیگرانبدترشود.
2( الف( هزینه فرصت اجتماع ـ ب( تولید کارا 1( الف( مرز امکانات تولید ـ ب( انتخاب بهینه 

4( الف( مرز امکانات تولید ـ ب( تولید کارا 3( الف( تولید کارا ـ ب( انتخاب بهینه  
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فرضکنیدشرکتیدوکاالیپازلآموزشزبانانگلیسیوکتابهایآموزشیتولیدمیکند؛دراینصورت:هریکازمواردزیربهکداممورد- 168

»انتقالمرزامکاناتتولید«،»جابهجاشدندرطولمرزامکانات«یا»بدونتغییر«اشارهمیکند:

الف(تعدادتولیدپازلبنابهدرخواستمشتریانزیادشود.

ب(یکنوآوریخالقانهبرایافزایشتولیدهردومحصولارائهشدهاست.

پ(بااستخدامنیرویکارجدید،تعدادکارگرانتولیدکنندءهپازلافزایشیافتهاست.

1( الف( جابه جایی در طول مرز امکانات تولید ـ ب( جابه جایی در طول مرز امکانات پ( انتقال منحنی مرز امکانات تولید
2( الف( انتقال مرز امکانات تولید ـ ب( انتقال مرز امکانات تولید پ( جابه جایی در طول مرز امکانات تولید

3( الف( جابه جایی در طول مرز امکانات تولید ـ ب( انتقال مرز امکانات پ( انتقال مرز امکانات تولید
4( الف( انتقال مرز امکانات تولید ـ ب( جابه جایی در طول مرز امکانات پ( بدون تغییر

دریکجامعءهفرضیدوکاالیواکسنوموادخوراکیتولیدمیشود.براثریککشفبینظیردرزمینءهتولیدواکسنتوسطسرمایءهانسانیاین- 169

کشور،تولیدواکسنچهازلحاظکیفیوچهازلحاظکمیتحتالشعاعقرارگرفتهاست.کدامگزینهنمودارمرتبطبااینتغییررانشانمیدهد؟

 )2   )1

 )4   )3

چهزمانیمیگوییمیککشوریایکشرکت،کاراعملمیکند؟- 170

1( وقتی هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آن که وضع دیگران بدتر شود. 
2( زمانی که بتواند یک کاال یا خدمت را به صورت بهینه و با کیفیت در دسترس مردم قرار دهد.
3( زمانی که بتواند هزینه های فرصت را به حداقل برساند و هزینه های هدررفته را در نظر نگیرد.

4( زمانی که هزینه فرصت اجتماع را به صفر برساند و با ترکیب بهینه ای از تولید، به فراتر از منحنی PPF دست یابد.
باتوجهبهنمودارروبهرو،کدامگزینهتحلیلصحیحتریراارائهمیکند؟- 171

1( نقطءه D، تولید ناکارا را نشان می دهد زیرا نیروی کار اضافه در بخشی مشغول شده که نیاز به آن نبوده 
پس تلف شده است!

2( نقطءه B، نقطءه کارا است اگرچه استفادءه بیشتر از نیروی کار برای حسابرسی به تولید کفش لطمه ای 
کوچک وارد می کند.

3( نقطءه H، تولید کارا را نشان می دهد و کارایی به معنای یافتن موقعیت های جدید برای پیشرفت است.
4( حرکت از نقطءه D به نقطءه H تالش برای کارا و بهینه شدن تولید را نشان می دهد که با تالش نیروی 

کار حاصل می شود.
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باتوجهبهنمودارزیربامثالمعروفکرهیااسلحهدرخاللجنگجهانیدومکدامگزینهصحیحترینپاسخهارانشانمیدهد؟- 172

الف(کدامنقطهغیرقابلدستیابیاست؟

ب(درکدامنقطهتولیدناکارااست؟

 D
½o¨
¾d±wH

پ(مختصاتنقطءهDچهقدراست،اگربهصورتمقابلباشد:

ت(جابهجاشدنازنقطءهAبهBچههزینهفرصتیدارد؟

ث(بافرضاینکههدف،تولیدهردوکاالباشد،امابهخاطرشرایطجنگتولیداسلحهدراولویتقرارگیرد،

کدامنقطه،انتخابسنجیدهتریاست؟

B )ـ ت( 100 عدد اسلحه ـ ث D
200

300
2( الف( J ـ ب( L ـ پ(  B )ـ ت( 100 عدد اسلحه ـ ث D

150

300
1( الف( H ـ ب( J ـ پ(

A )ـ ت( 50 تن کره ـ ث D
300

250
4( الف( K ـ ب( H ـ پ(  A )ـ ت( 50 تن کره ـ ث D

300

200
3( الف( L ـ ب( K ـ پ(

درکدامگزینهاینامکانوجودداردکهحداقلبیشترازیککاالتولیدشودبدونآنکهازتولیدکاالهایدیگرکاستهشود؟- 173

2( نقاط سمت راست منحنی مرز امکانات تولید 1( نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید 
4( نقاط فراتر از منحنی مرز امکانات تولید 3( نقاط روی منحنی مرز امکانات تولید 

هریکازموارد»الف«و»ب«بهکداممفهوماقتصادیاشارهداردوکدامگزینهجملءهمورد»پ«راتکمیلمیکند؟- 174

الف(بهبچههایدورءهاولمدارسفنالندبهطوررایگاندوروزدرهفتهصبحانهمیدهند.

ب(ایننقاط،نقاطیهستندکهکشور،بافرضثابتماندنمنابعتولید،آرزویرسیدنبهآنهارادارد.

پ(»تالشبرایبهدستآوردنکاراییبهمعنای...............«

1( الف( هزینه فرصت ـ ب( نقاط کارا ـ پ( استفادءه بهینه از همءه منابع کمیاب است.
2( الف( هزینه فرصت اجتماع ـ ب( نقاط خارج از منحنی PPF ـ پ( یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.

3( الف( هزینه فرصت ـ ب( نقاط خارج از منحنی PPF ـ پ( رسیدن به پیشرفت و حرکت روی منحنی مرز امکانات تولید است.
4( الف( هزینه فرصت اجتماع ـ ب( نقاط زیر منحنی PPF ـ پ( پیشرفت اجتماعی و دستیابی به ترکیب بهینه ای از محصوالت است.

)المپیاد اقتصاد 1400(- 175 انتقالبهسمتراستوباالدرمنحنیامکاناتتولیدبهمعنایچیست؟
4( برابری بیشتر در بین شهروندان 3( مصرف بیشتر  2( رشد اقتصادی  1( افزایش اندازءه دولت 

باتوجهبهعبارتزیرکدامگزینهصحیحنیست؟- 176

»فرضکنیدشرکتیدرنقطءهتولیدAقرارداردوتصمیممیگیرد،تولیدصندلیچوبیرابیشترکند.«

1( مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن صندلی چوبی بیشتر، کارگاه باید از تولید تعدادی راکر 
چوبی صرف نظر کند.

2( تا زمانی که حرکت روی منحنی PPF باشد، فارغ از این که چه ترکیبی از صندلی چوبی یا راکر چوبی داشته 
باشیم، تولید کاراست.

3( هزینه فرصت تولید بیشتر از صندلی چوبی، راکر چوبی کم تر است و برعکس. 
4( با اندکی تالش بیشتر و بدون دست زدن به ترکیب بهینه از هر دو محصول می توانیم به فراتر از منحنی PPF حرکت کنیم.

چرانقاطخارجازمنحنیPPFغیرقابلدستیابیاست؟- 177

1( دستیابی به این نقاط هزینه فرصت اجتماع را باال برده و تولید را ناکارا می کند.
2( زیرا در صورت حرکت به سمت این نقاط، تولید کشور ناکارا می شود و انرژی تلف می گردد.

3( با منابع فعلی موجود در کشور، دسترسی به این نقاط امکان پذیر نیست.
4( منحنی مرز امکانات تولید در هیچ صورتی نمی تواند به خارج از مرزهایش حرکت کند.

چراتولیددرنقطءهFناکاراست؟- 178

1( زیرا باعث جابه جاشدن منحنی مرز امکانات تولید به داخل می شود.
2( زیرا اقتصاد از حداکثر منابعش استفاده نکرده است.

3( زیرا با فرض ثابت بودن منابع کشور، غیر قابل دستیابی است.
4( زیرا می توان با حذف تعدادی از کاالها، بیش از یک کاال تولید کرد. 
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)صفحه های 25، 26 و 32(  
الگوهای - 153 از  یکی  تولید  امکانات  مرز  الگوی  گزینءه »3« 

اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از »بده � بستان«های یک 
)صفحءه 37( کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید. 

154 - 
800

0

Â¹TvM
¦Ã¨

مختصات با   A نقطءه   :)1( گزینءه  گزینءه »3« 

 نشان می دهد که 
0

500

Â¹TvM
¦Ã¨

بیشترین مقدار بستنی و نقطءه B با مختصات

در  کیک  تولید  اتفاقاً  و  خود!  حد  کم ترین  در  یعنی  است  صفر  بستنی  تولید 
بیشترین مقدار تولیدش است.
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گزینءه )2(: با حرکت از A به سمت B مقدار تولید بستنی کم و مقدار تولید 
کیک زیاد می شود.

گزینءه )4(: مرز امکانات تولید  نشان دهندءه حداکثر امکان تولید شرکت 
)صفحءه 37( شما با منابع موجود است. 

حداکثر - 155 نشان دهندءه  تولید  امکانات  مرز  الگوی  گزینءه »2« 
امکان تولید شرکت شما با منابع موجود است.  )صفحءه 37(
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مختصات  با   F نقطءه  گزینءه »2« 

بیشترین میزان تولید پنیر ماسکارپونه است. دقت کنید اگر در صورت سؤال 
ذکر می شد که شرکت می خواهد از هر دو کاال تولید کند، اما اولویت با تولید 

E انتخاب 
1000

700
پنیر ماسکارپونه است، آن گاه باید نقطءه E را با مختصات

)صفحءه 37( می کردیم.  

یعنی - 157 داشته ایم.  انرژی  اتالف   A نقطءه  در  گزینءه »1«  
ترکیب بهینه ای از دو محصول تولید نشده؛ لذا »همواره بهتر است شرکت، 
به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات، تولید کند.« 
در نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید ناکارا عمل شده یا به عبارتی تولید 

به صورت کارا انجام نگرفته است.
 نقطءه C خارج از مرز امکانات تولید، بنابراین با فرض ثابت ماندن منابع 

و امکانات موجود غیر قابل دستیابی است.
 در نقطءه B به ترکیب بهینه ای از هر دو محصول رسیدیم.

)صفحه های 37 و 38(  
گزینءه »4«  غلط است؛ زیرا بین مقدار تولید کاله و کیف - 158

رابطءه معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه کاله بیشتری تولید کنیم، مجبوریم کیف 
کم تری تولید کنیم، چون به اندازءه کافی منابع برای تولید انبوه هر دو کاال نداریم.

 غلط است؛ زیرا با حرکت از B به F میزان تولید کاله بیشتر و مقدار تولید 
کیف کم تر می شود.

)صفحه های 37 و 38(  B
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بین آن چه یک - 159 تولید، مرزی است  امکانات  مرز  گزینءه »1« 
در  و  موجود  منابع  از  استفاده  با  تولیدی(  )همانند یک شرکت  کسب وکار 
)صفحءه 38( دسترسش می تواند تولید کند و آن چه نمی تواند. 

تولید،  - 160 امکانات  مرز  زیرا  است؛  غلط  گزینءه »3«  
موجود  منابع  با  شما  شرکت  که  است  کاالیی  مقدار  حداکثر  نشان دهندءه 
می تواند تولید کند. دقت کنید اگر سطح منابع تولید افزایش یابد، منحنی 
)صفحه های 36، 37 و 38( PPF به سمت بیرون و راست منتقل می شود. 

یا کشور، بحث سر - 161 باشد  فرقی نمی کند شرکت  گزینءه »1« 
تولید دو کاال باشد یا تولید هزاران نوع کاال یا خدمت، تولید بهتر است روی 
منحنی مرز امکانات تولید یا PPF باشد زیرا فراتر از آن غیر قابل دستیابی 
)صفحءه 38( است و درون آن اتالف نیرو و انرژی داریم! 

زمان - 162 تولیدش  برای  معموالً  رایگانی،  کاالی  هر  گزینءه »4« 
)صفحءه 38( صرف می شود و هزینه فرصتی برای جامعه دارد. 
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نقطءه B با مختصات تولید گزینءه »3« 

با حرکت روی  باشد. پس  می خواهد 100 عدد شامپوی سر بیشتر داشته 

B¢ می رسد.
400

200
منحنی PPF به سمت باال و چپ به مختصات

یعنی هزینه فرصت تولید شامپوی سر بیشتر، 100 عدد شامپوی بدن است 
)صفحءه 39( که از تولید آن صرف نظر کرده ایم. 

به- 164  A
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با مختصات  تولید سابق  گزینءه »3« 

C تغییر کرده، پس در ازای 100 جعبه گواش بیشتر از 
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تولید 20 جعبه مدادرنگی صرف نظر کردیم. در واقع هزینه فرصت شرکت 
)صفحءه 39( 20 جعبه مدادرنگی است. 

معنای - 165 به  کارایی  آوردن  دست  به  برای  تالش  گزینءه »1« 
)صفحءه 39( یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است. 

گزینءه »1« - 166
برای تولید 200 عدد بیشتر از کاالی 
سمت  به   PPF نمودار  روی  باید   B

پایین و راست حرکت کنیم.

به  باید   A کاالی  تولید  افزایش  برای 
سمت باال و چپ حرکت می کردیم.

)صفحءه 39(  
تا - 167 می دهد  اجازه  ما  به  تولید  امکانات  مرز  گزینءه »4«  

هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را از زمانی که بیش از یک کاال تولید 
می کند، مجسم کنیم.

 اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفادءه بهتر از منابع به 
کار گیرد و بدون آن که وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کارا 
است؛ یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد.
)صفحه های 39 و 40(  

گزینءه »3«  با زیادشدن درخواست تولید پازل باید هزینه - 168
فرصتی معادل کم شدن تولید کتاب بدهیم و در این صورت روی منحنی مرز 

امکانات تولید حرکت می کنیم.
 نوآوری و خالقیت و افزایش تولید هر دو محصول ناشی از افزایش منابع 
و امکانات، به نوعی کاراتر عمل کردن است و باعث انتقال منحنی مرز امکانات 

تولید به بیرون می شود.
 چون یکی از عوامل و منابع تولید یعنی نیروی کار افزایش پیدا کرده 
یا  به سمت راست  منحنی  و  پیدا می کند  افزایش  تولید  است، پس ظرفیت 
باال منتقل می شود.)دقت کنید، چون تنها کارکنان بخش تولید پازل بیشتر 
محل  به  بسته  پس  می یابد؛  افزایش  پازل  تولید  تنها  نتیجه  در  می شوند، 
قرار گرفتن تولید پازل روی یکی از نمودارها )عمودی یا افقی( منحنی تنها 
)صفحه های 39 و  41( به سمت راست یا تنها به سمت باال منتقل می شود.( 

اگر عوامل تولید به دالیل کّمی یا کیفی افزایش پیدا - 169 گزینءه »4« 
کند و این تغییرات بر میزان تولید اثرگذار باشد، یعنی باعث افزایش تولید شود، 
منحنی مرز امکانات تولید به علت وجود رشد اقتصادی به سمت باال و راست 

منتقل می شود.



217

همان طور که در صورت سؤال آمده است در این کشور فرضی فقط میزان تولید 
واکسن به علت کشف یک فرمول جدید از لحاظ کّمی و کیفی افزایش یافته 
است و اگر صرفاً منابع تولید واکسن )روی محور عمودی( افزایش یابد، نقطءه 
 تالقی با محور عمودی باالتر می رود، درست شبیه حرکتی که در گزینءه )4(

روی نمودار صورت گرفته است.
 PPF توجه کنید که در گزینه های )1( و )2( جابه جایی در طول منحنی
صورت گرفته و گزینءه )3( رشد اقتصادی هر دو محصول را نشان می دهد. 
)صفحه های 39 و 41(  

اگر یک کشور یا یک شرکت، هر فرصتی را برای - 170 گزینءه »1« 
استفادءه بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آن که وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد 
خود،  موجود  منابع  از  کشور  یا  یعنی شرکت  کاراست؛  کشور  یا  آن شرکت 
بیشترین استفاده را می برد در این صورت حداقل بیش از یک کاال یا خدمت 
می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آن که کاالها یا خدمات دیگر کاهش 
)صفحءه 40( پیدا کنند.  

کشور در نقطءه B ،A و C کارا عمل کرده، زیرا از - 171 گزینءه »1« 
منابع موجود خود بیشترین استفاده را برده است.

رد گزینءه )2(: زمانی که کارا عمل شود در واقع هر فرصتی را برای استفادءه 
بهتر از منابع به کار می گیریم بدون آن که وضع دیگران بدتر شود، اما این جا 
صحبت از لطمه ای به دیگران به تولیدی دیگر آورده اند و در شرایطی که بازار 

کارا عمل کند، لطمه ای به دیگران وارد نمی شود.
رد گزینءه )3(: نقطءه H، با فرض ثابت ماندن منابع و امکانات موجود نقطه ای 

غیرقابل دستیابی است.
رد گزینءه )4(: حرکت از نقطءه D به H امکان پذیر نیست مگر این که ظرفیت ها 
شود. جابه جا  منحنی  بیرون  به   PPF مرز  از  و  یابد  افزایش  تولید  عوامل  و 
)صفحه های 40 و 41(  

گزینءه »1« - 172
L و H  PPF غیر قابل دستیابی  خارج از مرز 

K و J  PPF ناکارا  داخل مرز 
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B  با حرکت به سمت راست و پایین از A به 
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 نقطءه

B، 100 اسلحه کم تر و 50 تن کرءه بیشتر تولید می کنیم! پس هزینه فرصت 
تولید 50 تن کرءه بیشتر 100 اسلحه ای است که از تولید آن صرف نظر کرده ایم.
تولید کره  انجام شود، می شود حداقل مقدار  باید  تولید هر دو   چون 
با   B نقطءه  مشخص شده  نقاط  به  توجه  با  اسلحه  تولید  تعداد  حداکثر  و 

)صفحه های 40 و 41( B بهترین گزینه است. 
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مختصات

دارد - 173 وجود  امکان  این  باشد،  ناکارا  تولید  وقتی  گزینءه »1« 
که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود، بدون این که تولید کاالهای دیگر 
 PPF تولید ناکارا و نقاط روی منحنی PPF کاهش یابد. نقاط زیر منحنی
)صفحءه 41( تولید کارا را نشان می دهند. 

گزینءه »2«  هیچ چیز به طور کامل مجانی نیست، پس - 174
هر چند برای فرد ممکن است غذایی رایگان باشد، اما برای جامعه چنین 

نیست! و این همان مفهوم هزینه فرصت اجتماع است. 
 حذف گزینه های )1( و )3( 

 نقطءه خارج از منحنی PPF در صورت ثابت ماندن منابع و امکانات، غیر 
قابل دستیابی و آرزوی یک  کشور است.

 تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای یافتن موقعیت هایی برای 
)صفحه های 38، 39 و 41( پیشرفت است. 

آن چه باعث انتقال منحنی مرز امکانات تولید می شود، - 175 گزینءه »2« 
تغییر در عوامل تولید است؛ در صورتی که عوامل تولید به صورت کّمی یا کیفی 
بهبود یابند و این بهبود باعث افزایش تولید شود، منحنی PPF به سمت راست 
)صفحءه 41( و باال انتقال می یابد؛ در واقع رشد اقتصادی اتفاق می افتد.  

نقاط خارج از منحنی PPF با فرض ثابت ماندن - 176 گزینءه »4« 
)صفحءه 41( منابع، نقاطی غیر قابل دستیابی هستند! 

نقاط خارج از مرز منحنی PPF، نقاطی هستند - 177 گزینءه »3« 
که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد. این نقاط با فرض 
ثابت ماندن منابع کشور، غیر قابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای 
)صفحءه 41( تولید در آن سطح را ندارد. 

است - 178 ناکارا  تولید،  امکانات  مرز  منحنی  زیر  نقاط  گزینءه »2« 
زیرا نشان دهندءه این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده، 
چون حداقل بیشتر از یک کاال می توانست تولید کند، بدون این که کاالهای 
)صفحءه 41( دیگر کاهش یافته یا حذف گردند. 
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