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 نام یگانه معمار هستیه ب

t.eilar@yahoo.com   

به سواالت و ابهامات تا ارتباط برقرار نمایند  وطه ایمیل مرب طریقاز به ذکر است دانشجویان الزم 

 دانشجویان پاسخ داده شود.

ایل تشکیل شود تا بتوانیم به بررسی مسدر واتساپ یاز دانشجویان بهتر است گروهی صورت ندر 

 .نماید  نجانب تماس برقراربا ای بپردازیم لطفا یکی از دانشجویان اینکار را انجام داده و سپس

 تشکر ا ب                                                                                                     

 طیاریریم م                                                                                                

 تعریف علم اقتصاد : 

اد عبارتست از شده است اما ساده ترين و جامع ترين تعريف از علم اقتص از علم اقتصاد تعاريف زيادي عنوان

ن مفهوم علم تخصيص بهينه منابع كمياب است . كميابي مهمترين موضوع علم اقتصاد است . كميابي به اي

حدود است است كه امكانات محدود است ولي خواسته هاي بشري نامحدود مي باشند. به عنوان مثال درآمد م

زها و خواسته االها و خدمات زيادي را مي خواهيم خريداري كنيم و يا بودجه كشور محدود است ولي نياولي ك

 هاي زيادي است كه در جامعه وجود دارد .

 اصوال منابع را در اقتصاد به منابع اقتصادي و غير اقتصادي تقسيم بندي مي كنند .  

 باشند . نشانه كميابي قيمت است . منابع اقتصادي : به منابعي اطالق مي شود كه كمياب 

 هر كاال يا منبعي قيمت داشت به معني اين است كه آن كاال يا آن منبع كمياب است .  

كه كه فراوان  منابع غير اقتصادي : اين منابع كه در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند منابعي هستند 

دامه حيات زندگي ات . بعنوان مثال نور و هوا هرچند براي مي باشند . نشانه فراواني آنها رايگان بودن آن اس

حث قرار نمي گيرند قتصاد مورد بانسان و توليد كاالها بسيار مهم هستند ولي بدليل فراوان بودن آنها در علم ا

ار مي گيرد ) نور و هوا از مباحث علم فيزيك هستند (  پس هر چه كمياب باشد مورد بررسيهاي اقتصادي قر

 ز كميابي ار كاال يا منبعي كه كمياب باشد بايد آن را به نحو صحيح تخصيص داد به عبارت ديگر تخصيص ه

حدود موقت يك فرد ، نشات مي گيرد يعني اگر كاال يا خدمتي فراوان باشد ضرورتي به تخصيص آن نيست 

 يا وقت را به نحو صحيح تخصيص دهيم .   است بنابراين بايد فكر كرد كه چگونه بودجه
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ه تخصيص كهر گاه بخواهيم منبع يا كااليي را تخصيص دهيم در مبحث علم اقتصاد اين طور عنوان مي شود 

افمان نزديكتر بايد بهينه باشد منظور از تخصيص بهينه در علم اقتصاد تخصيصي است كه ما را به هدف يا اهد

ص به اهداف هر قش و تاثير بيشتري داشته باشد . بنابر اين بهينه بودن تخصيمي كند يا در تحقق اهداف ما ن

ده بهينه از فرد بستگي دارد .  تمام هدف علم اقتصاد همانند بقيه علوم اين است كه افراد در جهت استفا

كه هر يست بلامكانات خود چگونه بهره برداري نمايند بر خالف تصور عام تمام هدف علم اقتصاد سود آوري ن

علم اقتصاد كمك  فرد يا جامعه يا بنگاه كه اهداف خود را تعيين مي نمايد براي بهتر رسيدن به اهداف خود از

 مي گيرد . پس محور مركزي بحث هاي مباحث اقتصادي كارائي است .  

  

پس در علم   .مفهوم آن حداكثر ستاده از داده معين يا حداقل داده براي توليد محصول معين است  کارائی :

 اقتصاد مي خواهيم از منابع كمياب حداكثر استفاده را ببريم .  

  

  macroو اقتصاد كالن   micro economicعلم اقتصاد را اقتصاد خرد      تقسیم بندی علم اقتصاد :

economic  تقسيم بندي مي كنند . 

  

 مي دهد .  توليدي را مورد بحث قراربررسي رفتار اقتصادي افراد ، جامعه و بنگاههاي     اقتصاد خرد :

 به بررسي فعاليت هاي اقتصادي در سطح كشور مي پردازد .     اقتصاد کالن : 

  

 اقتصاد خرد در پی پاسخگوئی به دو سوال زیر است :   

ص مي دهد مختلف تخصي بين كاالها و خدمات. يك فرد چگونه امكانات محدود خود را مانند بودجه و زمان 1

   .خود كه فرض مي شود حداكثر مطلوبيت ) رضايتمندي ( مي باشد دسترسي پيدا كند  اف تا به اهد

  

مايد ( را صرف ن. يك بنگاه يا سازمان چگونه امكانات محدود خود را ) مانند پول كه براي توليد هزينه مي 2

ي پيدا عوامل توليد نمايد تا به هدف خود كه فرض مي شود حداكثر توليد يا سود است دسترس استخدام 

 نمايد .  
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 تقاضا ، عرضه ، تعادل : 

وره خريداري شود يا خدمتي است كه با توجه به قيمت و ساير عوامل در هر د تعريف تقاضا : تقاضا مقدار كاال 

لي ممكن است تقاضا . با توجه داشت كه تقاضا با نياز متفاوت است . ما به كاالها و خدمات زيادي نياز داريم و

 نكنيم . بعضي از نيازها با توجه به قيمت ، درآمد و .... تبديل به تقاضا مي شوند .  

 

 امل موثر بر تقاضا :  عو

از مقدار تقاضا از  ) انتظارات ، درآمد ، قيمت ساير كاالها ، قيمت كااليي كه مي خريم و ... ( مجموعه اي است

ري از عوامل ديگر هركاال توسط هر فرد كه بستگي به قيمت كاال ، درآمد ، قيمت ساير كاالها ، تبليغات و بسيا

 نوشت :   دارد كه مي توان آن را بصورت زير

 

  

 در اين تابع همه موارد را بجز قيمت كاال ثابت فرض مي كنيم :  

 

 ابع تقاضا : ت 

 قاضا را بجز قيمت كاال ثابت فرض كنيم تاگر در اين رابطه بقيه عوامل موثر بر 

قيه عوامل نشان بپس تابع تقاضا تابعي است كه رابطه قيمت كاال و مقدار تقاضاي كاال را با فرض ثابت بودن  

ني تقاضا و ل تقاضا ،منحميدهد تابع فوق را مي توان بصورت جدول ، نمودار و معادله نشان دادكه به جدو

 معادله تقاضا معروف است .  
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 xفرض مي كنيم كه تابع تقاضاي فردي از كاالي عبارتست از :     مثال :

 

 در حالي كه ساير متغيرها ثابت باشند مطلوبست جدول و منحي تقاضا :  

 

 

QX  باPX    . عكس هم عمل مي كنند 

 

 

 قانون منفی بودن یا نزولی بودن شیب تقاضا :   

   X  ز كااليده متقاضي مقدار بيشتري افرد تقاضا كنن  Xمت هاي پايين تر در جدول تقاضا مي بينيم كه قي

كوس بين قيمت قيمت افزايش يابد تقاضاي فرد براي مقدار كاال كاهش مي يابد . ارتباط معمي باشد و هر چه 

 ني تقاضا هميشه و تقاضا در شيب منفي تقاضا منعكس شده با درنظر گرفتن استثناء براي موارد بسيار نادر منح

 

ن آمدن قيمت دهنده اين است كه با پاييداراي شيب از چپ به  راست و از باال به طرف پايين است كه نشان 

نفي بودن ( شيب كاال مقداربيشتري از آن خريداري ميشود. اين ويژگي معموال به عنوان قانون نزولي بودن ) م

 تقاضا خوانده مي شود .  
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 اي فرد (  اضتغيير تقاضا : ) جابجائي منحني تق

شود . اين  يير كند كل منحني تقاضا جابجا ميهنگامي كه هر يك از شرايطي كه قبال ثابت فرض شده بود تغ

 مطلب به معني تغيير در تقاضا است . معموال تغيير در تقاضا به دو دسته تقسيم مي شوند : 

نحني تقاضا م. تغيير در مقدار تقاضا كه به علت تغيير در قيمت كاال بوجود مي آيد و با حركت بر روي  1

به دو افزايش  تقاضا از صفركاهش پيدا كند مقدار  4به  3از مثال اگر در مثال قبل قيمتشود  نشان داده مي

 خود منحني جابجا نمي شود بلكه تغيير بر روي منحني صورت مي گيرد .   مي يابد يعني اينكه

ت مي گيرد كه . تغيير در تقاضا : اين تغيير به علت تغيير در عوامل موثر در تقاضا بجز عامل قيمت صور 2

  منحني تقاضا مي گردد كه به اين جابجائي تغيير در تقاضا نيز گفته مي شود .  ئيباعث جابجا

مل ثر تغيير در درآمد در منحني تقاضا : هنگامي كه درآمد پولي يك فرد افزايش مي يابد ) ساير عواا-1-2

تري از كاال را ار بيشتقاضاي فرد براي يك كاال افزايش مي يابد .يعني فرد با همان قيمت مقدثابت ( معموال 

راي آن كاال به بخواهد كرد بنابر اين اگر درآمد فرد افزايش يابد منحني تقاضاي فرد در واحد زمان خريداري 

 عني : سمت باا انتقال خواهد يافت و يا به عبارت ديگر اگر تغييرات درآمد و مصرف هم جهت باشند ي

  

     
 باشد اين كاال يك كاالي عادي خواهد بود .   

اال كاهش كبر خالف يكديگر باشند يعني اگر درآمد افزايش يابد و مصرف  حال اگر تغييرات درآمد و مصرف

 يابد يعني :  

 باشد به  اين كاال كاالي پست مي گويند .   
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قل از الي مستباشد كاال را كا        Qx=0و اگر تغييرات درآمد با هدف ارتباطي نداشته باشد يعني       

 درآمد مي گويند. 

  

ني انگل بنابراين منحني كه رابطه مصرف و درآمد را با فرض ثابت بودن ساير عوامل نشان مي دهد منح 

(Angel ).می گویند 

 يان كرد .  با توجه به موارد باال مي توان اثر تغيير درآمد بر انتقال منحني تقاضا را به صورت زير ب
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 تست ها :  

 . در صورتي دو كاال را جانشين يكديگر گويند كه : 1

 .الف . با افزايش درآمد مصرف كننده تقاضا براي هر دو كاال افزايش يابد 

 ب  .  با افزايش قيمت يك كاال تقاضا براي كاالي ديگر كاهش يابد .  

 يير يابد . ج . با افزايش قيمت هر دو كاال تقاضاي آنها به يك اندازه تغ 

 د .  كاهش قيمت يك كاال تقاضا براي كاالي ديگر كاهش يابد .  

 

 . كدام متغير در منحني تقاضاييك كاال اثر نمي گذارد . 2

 الف . سليقه هاي مصرف كنندگان  

 ب.   سطح درآمد مصرف كنندگان  

                             ج .  ميزان عرضه 

 د  . ميزان جمعيت  
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يط را ثابت فرض كنيم در كداميك از موارد زير منحني تقاضا براي اتومبيل پژو به طرف راست . اگر ساير شرا3

 منتقل خواهد شد .  ) به سمت باال ( 

 الف .  كاهش قيمت پژو   

 ب. پيشرفت و بهبود تكنولوژي ساخت اتومبيل پژو  

 ج. افزايش قيمت بنزين   

 د. افزايش قيمت اتومبيل هاي وارداتي   

  

   منحني انگل براي يك كاالي پست : . 4

 الف .داراي شيب منفي است   

 ب . داراي شيب مثبت است  

 ج . عمودي است  

 د. افقي است   

  

 راست تغيير مكان مي يابد اگر :  . منحني تقاضا براي يك كاالي عادي به سمت5 

 الف . درآمد مصرف كننده كاهش يابد .   

 فزايش يابد . ب. درآمد مصرف كننده ا 

 ج. قيمت كاال كاهش يابد .  

 د. ماليات بر هر واحد افزايش يابد .  
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 ي كاالي ب تغيير نكند دو كاال : . اگر قيمت كاالي الف تغيير كند اما تقاضا برا 6

 الف .  مكمل يكديگرند .   

 ب. مستقل از يكديگرند .  

 جانشين يكديگرند . ج.  

 د. پست هستند .  

  

 . منحني انگل رابطه :  7

 الف . درآمد و مقدار تقاضا را نشان مي دهد  

 ب. درآمد  تعداد عرضه را نشان مي دهد .   

 ج . قيمت و مقدار عرضه را نشان مي دهد .   

 د. درآمد و مقدار تقاضا را با فرض ثابت بودن بقيه عوامل نشان مي دهد .   

  

 ت از : . موضوع اصلي  علم اقتصاد عبارتس 8

 الف . كميابي منابع اقتصادي   

 ب. حفظ دموكراسي  

 ج. تامين صلح جهاني  

 د. جلوگيري از رشد تورم   
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 ود كه :  براي يك كاال باعث مي ش. تبليغات  9

 .الف . منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت باال حركت كند  

 ل شود . ب. منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت پايين منتق 

 ج. منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت راست منتقل شود .   

 د. منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت چپ تغيير مكان پيدا كند .   

 

 پاسخ تست ها :    

 .د1

 .ج2

 .د3

 .الف4

 .د5

 .ب6

 .د7

 .الف8


