


نام آزمون: آزمون جامع اقتصاد (دهم انسانی)

ناظر علمی: پوریا حسین پور

قلم چی- 1399 براي تحقق کدام هدف، دولت ها می کوشند تا شرایط رونق اقتصادي را فراهم سازند؟  1

ثبات قیمت ها و بهبود وضع توزیع درآمد مبارزه با تورم و رکود

نگهداري نیروي انسانی در داخل کشور و مقابله با فرار مغزها ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاري

قلم چی- 1399 در کدام گزینه جزء اول و چهارم مربوط به هزینه هاي اداري نیست؟  2

حقوق قضات – هزینه هاي آب و برق – یارانه ي متعلق به برخی از کاالها – هزینه ي مربوط به تلفن

هزینه هاي حمل و نقل – هزینه ي آب و برق – هزینه ي تلفن و گاز – حقوق نمایندگان مجلس

حقوق معلمان – هزینه هاي حمل و نقل – هزینه ي مربوط به ملزوماتی چون: کاغذ و قلم – حقوق ایام بیکاري و از کار افتادگی

حقوق ایام بیکاري و از کار افتادگی – یارانه ي متعلق به برخی از کاالها – کمک به آسیب دیدگان از حوادث طبیعی – هزینه هاي مربوط به اجاره و تلفن

قلم چی- 1397 کدام گزینه در مورد مفاهیم کاال و خدمات نادرست است؟  3

کاال مفهومی اقتصادي است بنابراین اشیایی که در بازار خرید و فروش نمی شود، کاال به شمار نمی رود.

آنچه انسان در مقابل پول خریداري می کند و به وسیله ي آن نیازها یا خواسته هایش را برطرف می سازد، کاال نام دارد.

فعالیت معلمان، پزشکان، رانندگان و مشاوران حقوقی مثال هایی براي خدمات است.

لوازم التحریر، لباس، دارو و اسباب بازي مثال هایی براي کاال هستند.

قلم چی- 1397 به ترتیب توضیحات بیان شده در عبارات زیر، به کدام نوع از کاالها اشاره دارد؟  4
الف) برخی کاالها خودشان مصرف می شود و با یک بار مصرف تمام می شوند.

ب) برخی از کاالها توسط تولیدکنندگان دیگر براي ادامه ي فرایند تولید و تبدیل آنها به کاالهاي مختلف دیگر خریداري می شوند و مورد استفاده قرار
می گیرند.

ج) خدمات برخی کاالها، در فرایند تولید و به وسیله بنگاه هاي تولیدي به کار گرفته می شوند.
د) برخی کاالها با کوچکترین تغییر در قیمت، افراد مصرف آن کاال را تغییر می دهند.

الف) کاالهاي مصرفی، ب) کاالهاي سرمایه اي، ج ) کاالهاي واسطه اي، د) کاالهاي ضروري

الف) کاالهاي بی دوام، ب) کاالهاي واسطه اي، ج ) کاالهاي سرمایه اي، د) کاالهاي تجملی

الف) کاالهاي بی دوام، ب) کاالهاي واسطه اي، ج ) کاالهاي بادوام، د) کاالهاي ضروري

الف) کاالهاي مصرفی، ب) کاالهاي سرمایه اي، ج ) کاالهاي واسطه اي، د) کاالهاي تجملی
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قلم چی- 1397

کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با حسابداري ملی نادرست است و چرا فعالیت هاي غیر قانونی نظیر قاچاق و مانند آن جزء تولید  5
کشور محاسبه نمی شود؟

در حسابداري ملی فقط آن دسته از فعالیت هاي تولیدي در محاسبه و سنجش منظور می شود که از بازار عبور کند؛ یعنی تولید کننده، آن ها را در مقابل دریافت پول به
مصرف کننده تحویل دهد. – زیرا از این فعالیت ها اطالع دقیقی در دست نیست.

از آنجا که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است، در محاسبۀ تولید کّل جامعه باید از محاسبۀ ارزش کاالهاي نهایی صرف نظر و فقط ارزش کاالهاي
واسطه اي را محاسبه کنیم. – زیرا محاسبۀ آن ها نوعی مشروعیت دادن به آن ها تلقی می شود.

در حسابداري ملی فقط آن دسته از فعالیت هاي تولیدي در محاسبه و سنجش منظور می شود که از بازار عبور کند؛ یعنی تولید کننده، آن ها را در مقابل دریافت پول به
مصرف کننده تحویل دهد. – زیرا این فعالیت ها به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان خریداري نمی شود.

از آنجا که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است، در محاسبۀ تولید کل جامعه باید از محاسبۀ ارزش کاالهاي نهایی صرف نظر و فقط ارزش کاالهاي
واسطه اي را محاسبه کنیم. – زیرا این فعالیت ها به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان خریداري نمی شوند.

قلم چی- 1397

کدام گزینه تکمیل کنندة جاهاي خالی در عبارات زیر است؟  6
الف) نقش اصلی پول در مبادالت  ..................  است.

ب) در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند می تواند وسیلۀ مناسبی براي  ..................  نیز باشد.

الف) سنجش ارزش کاال، ب) پرداخت هاي آینده الف) آسان سازي مبادله، ب) پرداخت هاي آینده

الف) آسان سازي مبادله، ب) پرداخت در مبادالت الف) سنجش ارزش کاال، ب) پرداخت در مبادالت

قلم چی- 1397

کدام گزینه تکمیل کنندة جاهاي خالی در عبارات زیر است؟  7
الف) در عقد اسالمی  ..................  بانک محصوالت تولیدي آیندة بنگاه ها را پیش خرید می کند.

ب) در قرارداد خرید دین بانک هاي اسالمی می توانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به واحدهاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی را  ..................

الف) معامالت سلف، ب) خریداري کنند الف) اجاره به شرط تملیک، ب) تنزیل کنند

الف) اجاره به شرط تملیک، ب) خریداري کنند الف) معامالت سلف، ب) تنزیل کنند

قلم چی- 1397 کدام گزینه نادرست است؟  8

بورس کاال معموًال به نام کاالیی که در آن مبادله می شود، نام گذاري می شود.

بورس اوراق بهادار، بازار رسمی و دائمی است که در محلی معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار معامله می گردد.

در بورس کاال بیشتر کاالهاي واسطه اي معامله می گردد.

بورس یک کاال محل مبادالت فیزیکی آن کاالست.

قلم چی- 1397 کدام گزینه نادرست است؟  9

بی مباالتی و یا سوء استفادة برخی صرافان از اعتماد مردم، در سپردن نشر پول به یک بانک مرکزي نقش داشت.

سنجش ارزش کاالها توسط پول، کار خرید و فروش کاالهاي مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند.

یکی از دالیل استفاده از پول فلزي این بود که در مبادالت با حجم زیاد وسیلۀ پرداخت مناسبی بود.

براي حل مشکالت پول فلزي، عده اي از بازرگانان در معامالت خود به جاي پرداخت سکه هاي فلزي، رسیدي صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود.
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قلم چی- 1397 کدام گزینه در خصوص بازار بورس و انواع آن نادرست است؟  10

به طور کلی به مکانی که کار قیمت گذاري و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آن جا انجام می گیرد، «بورس» می گویند.

بورس کاال محل مبادالت کاغذي آن کاال است و کاالیی در آن مبادله نمی شود.

در مباحث اقتصادي منظور از بورس اوراق بهادار، ارتباط مجموعۀ سرمایه گذاران و بنگاه هاي اقتصادي است و نه ضرورتًا، مکان خاصی که به اصطالح «بورس اوراق
بهادار» نامیده می شود.

در بورس هاي کاال بیش تر کاالهاي واسطه اي و مواد خام و اولیه و برخی مواد شیمیایی مورد معامله قرار می گیرد.

قلم چی- 1397

صاحبان سهام به نسبت .....، مالک و در سود و زیان شرکت سهیم می شوند. اوراق مشارکت به چه منظوري در کشور منتشر می شود؟  11

مشارکتی که در شرکت دارند – تأمین اعتبار پروژه هاي بزرگ دولتی و خصوصی 

سهامی که خریده اند – تأمین اعتبار طرح هاي توسعه اي و عمرانی در کشور

مشارکتی که در شرکت دارند – تأمین اعتبار طرح هاي توسعه اي و عمرانی در کشور 

سهامی که خریده اند – تأمین اعتبار پروژه هاي بزرگ دولتی و خصوصی

قلم چی- 1397 کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با «فقر» در مباحث توسعۀ اقتصادي صحیح نمی باشد؟  12

در هر سطحی از درآمد سرانه، هرچه توزیع درآمد در کشوري نسبت به کشور دیگر ناعادالنه تر باشد، نرخ فقر در آن کشور بیشتر است.

افرادي که قادر به تأمین نیازهاي ابتدایی زندگی نباشند، فقیر مطلق نامیده می شوند.

فقر مطلق منعکس کنندة تفاوت در نیازهاست.

 افرادي که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کم تر باشد، زیر خط فقر قرار دارند.

قلم چی- 1397

باتوجه به جدول توزیع درآمد زیر: کدام کشور داراي نامناسب ترین وضعیت توزیع درآمد است؟ شاخص توزیع درآمد در کشوري که  13
داراي مناسب ترین وضعیت توزیع درآمد است، کدام است؟

سهم دهک دهمسهم دهک اولکشور

A824

B530

C321

D420

C– 5B– 5B– 3C– 3

قلم چی- 1397 کدام گزینه در مورد نقش دولت در جامعه نادرست است؟  14

با گذشت زمان و تکامل بشر به ویژه دستیابی به فناوري هاي نوین اجتماعی و کشف قوانین حاکم بر اجتماعات انسانی، محدودة اقتدار دولت نیز وسیع تر شد.

در گذشته دولت ها حافظان نظم و امنیت بودند، اما امروزه تنها به فعالیت هاي اقتصادي اشتغال دارند.

با گسترش حوزة اقتدار دولت ها تشکیل دولتی پیچیده تر شد و این نهاد در جوامع بشري نقش مهم تر و جدي تري را بر عهده گرفت.

 نقش اقتصادي دولت ها در زمان هاي گذشته در مقایسه با امروز بسیار کمرنگ بود و به موارد خاص و حالت هاي استثنایی محدود می شد.

قلم چی- 1397 قسمت دوم کدام گزینه مبین وظیفۀ مشترك دولت ها در گذشته و حال است؟  15

 الف) ایجاد اشتغال کامل، ب) توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت، ج) حفظ نظم و امنیت

الف) حفظ نظم و امنیت، ب) ایجاد اشتغال کامل، ج) هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصادي

الف) فقرزدایی، ب) حفظ نظم و امنیت، ج) مقابله با تورم

الف) حفظ ثبات اقتصادي، ب) هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصادي، ج) فقرزدایی
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قلم چی- 1397 کدام مورد مربوط به فعالیت هاي دولت در عرصۀ اقتصاد، محور عرضۀ کاالها و خدمات نیست؟  16

در برخی از زمینه ها بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاري نمی شود و در این حالت دولت ناچار به سرمایه گذاري در این موارد می شود.

در بعضی شرایط خالص دولت به ناچار برخی مؤسسات تولیدي و تجاري را تحت پوشش می گیرد.

دولت با تأسیس شرکت ها و مؤسسات مختلف که به نام شرکت هاي دولتی شناخته می شوند، به فعالیت اقدام می کند.

دولت با در نظر گرفتن تصویري از آیندة اقتصاد می کوشد فعالیت هاي اقتصادي جامعه را به سمت و سوي مورد نظر خود هدایت کند.

قلم چی- 1397 کدام مورد، از ویژگی هاي «فعالیت هاي دولت» در سال هاي اخیر نمی باشد؟  17

سپردن  از اقتصاد کشور به بخش تعاونی

گسترش محدودة «عمل دولت»

واگذاري بخش مهم از فعالیت هاي خود در چارچوب سیاست هاي اجراي اصل  قانون اساسی به بخش هاي غیردولتی

حرکت در مسیر دستیابی به ترکیب بهینه از حضور دولت و مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد کشور

25%

44

قلم چی- 1397

کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟  18
الف) دولت ها براي تحقق چه هدفی، درصدد فراهم کردن شرایط رونق اقتصادي هستند.

ب) کدام توضیح در رابطه با بیکاري اصطکاکی صحیح است؟

 الف) اشتغال کامل، ب) جابه جایی از کاري به کار دیگر

الف) ثبات قیمت ها، ب) همان بیکاري داوطلبانه است.

 الف) اشتغال کامل، ب) افرادي که حاضر به کار نیستند.

الف) رشد و پیشرفت اقتصادي، ب) نوعی از بیکاري است که افراد درآمد کمی به دست می آورند.

قلم چی- 1397

جملۀ زیر در رابطه با کدام شخصیت و در کدام دورة تاریخی است؟  19
«و تأکید داشت براي جبران عقب ماندگی ممالک اسالمی باید علوم نوین و فنون جدید رواج یابد وي همچنین شرکت اسالمیه را با شدت تمام تأیید

می کرد. »

میرزاي شیرازي- قاجاریه میرزاي شیرازي- صفویه آخوند خراسانی- قاجاریه     آخوند خراسانی- صفویه        

قلم چی- 1398 عبارت «من ال معاش له، ال معاد له» با مفهوم کدام گزینه در ارتباط است؟  20

دین اسالم به عنوان دینی کامل در پی سعادت واقعی و کامل انسان ها است و دنیا و آخرت را همراه با هم مورد توجه قرار می دهد.

اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري می داند که اعتقادات انسان را تهدید می کند.

فردي که براي ارتقاي سطح زندگی خانواده یا همنوعانش می کوشد، همانند کسی که در راه خدا جهاد می کند، شایسته تقدیر است.

قرآن تأکید می کند که رفع همۀ مشکالت انسان در گروي عمل به آموز ه هاي الهی است.

قلم چی- 1398

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسش هاي زیر است و جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  21
الف) به چه دلیل ذخایر معدنی کرة زمین با وجود کثرت و فراوانی، نامحدود نیستند؟

ب) یکی از مهم ترین مسئله هاي زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد چیست؟
ج) انسان به دنبال احساس نیاز تصمیم می گیرد که آن نیاز را رفع سازد و بعد از رفع آن، احساس  .................. می کند.

الف) ناشناخته بودن بسیاري از این ذخایر، ب) نیازهاي نامحدود، ج) رضایت

الف) استفادة نادرست بشر از این منابع، ب) انتخاب، ج) بی نیازي

الف) محدود بودن دانش فنی بشر، ب) انتخاب، ج) رضایت

الف) قابلیت مصارف متعدد این منابع، ب) نیازهاي نامحدود، ج) بی نیازي
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قلم چی- 1398 هریک از عبارات زیر به ترتیب بیان کنندة کدام بازیگران و فعاالن عرصۀ اقتصاد است؟  22
- با کمک آن ها روابط اقتصادي بین کشورها بیش تر رونق می گیرد و حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود.
- این فعاالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم، انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی، فعالیت می کنند.

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد، در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادله با یکدیگر نقش ایفا می کنند.

بازیگران کالن - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران خرد

بازگران خرد - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازگیران کالن

سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران خرد - بازیگران کالن

سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران کالن - بازیگران خرد

قلم چی- 1398 پاسخ صحیح پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  23
الف) کدام گزینه بیانگر مفهوم حیازت است؟
ب) کدام مورد بیانگر مفهوم صنعت می باشد؟

ج) کدام مورد مثالی براي احیاء محسوب می شود؟

الف) برداشت مستقیم محصول آمادة طبیعت بدون انجام کار بر روي آن، ب) ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیاي منابع طبیعی و
ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی در آن ها، ج) زراعت

الف) برداشت غیرمستقیم محصول آمادة طبیعت و انجام کار بر روي آن، ب) ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیاي منابع طبیعی و
ایجاد ارزشی غیرمصرفی در آن ها،ج) پرورش ماهی

الف) برداشت مستقیم محصول آمادة طبیعت بدون انجام کار بر روي آن، ب) ترکیب و تبدیل مواد خدماتی و به دست آوردن محصوالت جدید، ج) باغبانی

الف) برداشت غیرمستقیم محصول آمادة طبیعت و انجام کار بر روي آن، ب) ترکیب و تبدیل مواد خدماتی و به دست آوردن محصوالت جدید، ج)صنایع غذایی

قلم چی- 1398 کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندة جاهاي خالی در عبارات زیر است؟  24
الف) .................. باعث می شود که کمال جویی انسان به نوعی سیري ناپذیري تبدیل شود.

ب) .................. و .................. وضعیتی ایجاد می کند که اقتصاددان ها به آن «کمیابی» می گوبند.

الف) متوقف ماندن انسان در نیازهاي مادي و حیوانی خود، ب) استفادة بی رویه از منابع و امکانات در قرن گذشته - محدود بودن منابع و امکانات در دسترس بشر

الف) به خوبی طی نکردن مراتب نیازها در رفع نیازهاي طبیعی، ب) محدود بودن منابع و امکانات در دسترس بشر - قابلیت مصارف متعدد منابع

الف) متوقف ماندن انسان در نیازهاي مادي و حیوانی خود، ب) محدودیت داشتن انسان در بهره برداري از منابع - محدود بودن منابع و امکانات در دسترس بشر

الف) به خوبی طی نکردن مراتب نیازها در رفع نیازهاي طبیعی، ب) استفادة بی رویه از منابع و امکانات در قرن گذشته - محدودیت داشتن انسان در بهره برداري از
منابع
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قلم چی- 1398 به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام نوع از بازار اشاره دارد؟  25
- شرکت پخش و پاالیش فراورده هاي نفتی

- حضور و رفتار هریک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک است.
- گاه به دالیل طبیعی، اقتصادي، قانونی و یا حتی غیرقانونی تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود.

- بازار محصوالتی چون ماکارونی
- فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه ها و حراجی ها

- شرکت توانیر در کشور ما
- خریداران عمدة کاال و خدمات (مثل خریدهاي دولتی)

بازار رقابتی - بازار انحصاري - بازار رقابتی - مناقصه - مزایده - بازار رقابتی - بازار رقابتی

بازار انحصاري - بازار رقابتی - بازار انحصاري - بازار رقابتی - مزایده - بازار انحصاري - مناقصه

بازار انحصاري - بازار رقابتی - مزایده - بازار انحصاري - مناقصه - بازار انحصاري - بازار رقابتی

بازار رقابتی - بازار انحصاري - مناقصه - بازار رقابتی - مناقصه - بازار رقابتی - مزایده

قلم چی- 1398 تفاوت میان «درآمد و ثروت یک گروه محدود» با «اکثریت چشم گیر مردم» در جوامع از چه طریقی کاهش می یابد؟  26

افزایش حقوق و دستمزدها و درآمد سرانه و به تبع آن «درآمد ملی»

با به کارگیري یک «نظام صحیح مالیاتی» و توزیع مجدد درآمد به نحوي قانونی

از طریق تأسیس صندوق هاي «قرض الحسنه» و اعطاي تسهیالت اعتباري به نیازمندان واقعی

آموزش شغلی مستمر و افزایش انگیزش و ایجاد زمینه هاي مناسب به منظور بروز ابتکار و خالقیت

قلم چی- 1398

نام اسنادي که در فرایند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود، چیست و به طور کلی به چه نوع اوراقی تقسیم می شوند؟  27

حوالجات – اوراق بهادار، اوراق مشارکت اوراق بهادار – اسناد خزانه، اوراق سهام ممتاز

حوالجات – اوراق قرضه، اوراق سهام عادي اوراق بهادار – اوراق سهام، اوراق مشارکت

قلم چی- 1398 کدام گزینه در ارتباط با «مالیات» صحیح نیست؟  28

تمامی وجوهی که دولت طبق قانون تحت عنوان مالیات دریافت می کند از اشخاص حقوقی است.

مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت هاست و در بیش تر کشورهاي جهان یکی از ابزارهاي مؤثر کسب درآمد براي دولت است.

دولت بهاي برخی از کاالها و خدمات عمومی را مستقیمًا از شهروندان دریافت نمی کند.

مالیات یکی از ابزارهاي مؤثر در رفع نابرابري هاي اقتصادي-اجتماعی است.

قلم چی- 1398 به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  29
الف) «افزایش بهره وري نیروي کار و به تبع آن باال رفتن درآمد ملی» از نتایج کدام امر است؟

ب) مهم ترین عامل تولید کدام است؟

الف) سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي - اجتماعی نیروي انسانی، پ) انسان

الف) به کار گیري یک نظام صحیح مالیاتی با نرخ ثابت، ب) بهره وري

الف) عدم دخالت دولت در عرصۀ اقتصادي، ب) سرمایه

الف) گسترش و حاکمیت اندیشۀ اقتصاد آزاد در جامعه، ب) منابع طبیعی
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1398 به ترتیب هر یک از موارد زیر به کدام اصل از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اشاره دارد؟  30
- نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم وصحیح استوار است.

- انفال و ثروت هاي عمومی در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید.
- فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.

- به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها و درآمدهاي دولت، بحث بودجه و نهادهاي تصویب کننده و ناظر بر حسن اجراي آن تأکید دارد.
- مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.

،  و  - اصل  اصول  تا  - اصل  - اصل  - اصل  - اصول 

اصل  - اصل  - اصل  - اصل  - اصول  تا  - اصل 

،  و  - اصل  - اصول  تا  - اصل  اصول 

،  و  - اصل  اصل  - اصول  تا  - اصل  - اصل  - اصول 

515544485046474849

44434550515547

46474943515547

445155484546474949

قلم چی- 1398 به ترتیب کدام گزینه پاسخ مناسب سؤال هاي زیر می باشد؟  31
الف) سرمایه گذاري براي «احداث کارخانۀ تراکتورسازي»، «ساخت شبکه هاي بزرگ آب رسانی» و «تربیت نیروي انسانی» به ترتیب جزء کدام یک

از انواع هزینه هاي سرمایه اي دولت می باشند؟
ب) «مالیات بر اتومبیل، مالیات بر فروش اتومبیل و عوارض اتومبیل» به ترتیب جزء کدام یک از انواع مالیات ها می باشند؟

الف) زیربنایی - مولد - اجتماعی، ب) مالیات بر درآمد - مالیات بر دارایی - حقوق و عوارض گمرکی

الف) زیربنایی - زیربنایی - اجتماعی، ب) مالیات بر درآمد - مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی - حقوق و عوارض گمرکی

الف) مولد - مولد - اجتماعی، ب) مالیات بر دارایی و ثروت - مالیات بر دارایی - عوارض شهرداري

الف) مولد - زیربنایی - اجتماعی، ب) مالیات بر دارایی و ثروت - مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی - عوارض شهرداري

قلم چی- 1398 عبارت کدام گزینه در ارتباط با صدمات جدي که بر ساختار اقتصاد ایران در دورة قاجار وارد شده است، نیست؟  32

عهدنامه هاي ننگین و مبالغ جریمه هاي گزاف آن ها

افزایش بیش از حد مالیات

اعطاي امتیازها به شرکت ها و کشورهاي استعماري

تعّدي حکومت بر موقوفات و مالکیت هاي خصوصی و واگذاري منابع نفتی و معدنی به بیگانگان

قلم چی- 1398 عوامل کدام گزینه به تنوع منابع درآمدي ایران کمک می کند؟  33

حرکت به سمت فروش نفت خام به جاي فرآورده هاي نفتی – افزایش صادرات نفتی – تمرکز بر سرمایه گذاري خارجی

تمرکز بر سرمایه گذاري خارجی – متکی بودن تنها بر صادرات یک محصول مهم – حرکت به سمت فروش نفت به جاي فرآورده هاي نفتی

اصالح نظام مالیاتی – متکی بودن تنها بر صادرات یک محصول مهم – حرکت به  سمت فروش نفت به جاي فرآورده هاي نفتی

اصالح نظام مالیاتی – افزایش صادرات غیرنفتی – حرکت به سمت فروش فرآورده هاي نفتی به جاي نفت خام

قلم چی- 1398 کدام گزینه پیرامون سیاست هاي کاهش فقر کامًال نادرست است؟  34

برقراري یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهم ترین ابزارهاي رویارویی با نابرابري توزیع درآمد است.

با به کارگیري نظام صحیح مالیاتی، می توان تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود پردرآمد و اکثریت کم درآمد جامعه را کاهش داد.

عامل سرمایه به مثابه مهم ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اجتماعی نیاز دارد.

تالش براي بهبود وضع نامطلوب زندگی، حرکت به سوي توسعۀ اقتصادي را هموار می کند.
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قلم چی- 1398 به ترتیب، عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است و جاهاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  35
الف) به ترتیب نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست و در قیمت هاي باالتر از قیمت تعادلی، چه وضعیتی در بازار به وجود می آید و تغییر قیمت 

ها در چه جهتی خواهد بود؟

ب) اگر در بازار خودروي کشوري، قیمت تعادلی  واحد پولی و مقدار تعادلی  دستگاه باشد و قیمت خودرو در بازار در حال افزایش باشد،
مقدار عرضه و تقاضاي بازار چه وضعیتی دارند و حداکثر دریافتی تولیدکنندگان در این بازار چند واحد پولی خواهد بود؟

پ) کدام گزینه درخصوص کشش قیمتی عرضه درست است؟
ت) در کشور ما دو شرکت خودروساز، تولیدکنندة .................. خودرو می باشند و همواره کاالهاي عمدة خود را از قطعه سازان داخلی به صورت

.................. خریداري می کنند.

الف) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضاي آن نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضاي آن
نیز کاهش می یابد. - کمبود تقاضا - افزایش، ب) میزان عرضه بیشتر از تقاضا است. -  واحد پولی، پ) هنگامی که حساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت زیاد

است، شیب منحنی عرضه کم است. ت) انحصاري قانونی در فروش - مناقصه

الف) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضاي آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد. -
مازاد عرضه - کاهش، ب) میزان تقاضا بیشتر از عرضه است. -  واحد پولی، پ) هنگامی که حساسیت تولیدکننده به قیمت کاال کم است، شیب منحنی عرضه

زیاد است. ت) انحصاري قانونی در فروش - مناقصه

الف) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضاي آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد. -
مازاد عرضه - کاهش، ب) میزان عرضه بیشتر از تقاضا است. -  واحد پولی، پ) هنگامی که کشش قیمتی عرضه زیاد است، شیب منحنی عرضه هم زیاد

است. ت) انحصار طبیعی در خرید و فروش - مزایده

الف) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضاي آن نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضاي آن
نیز کاهش می یابد. - کمبود عرضه - افزایش، ب) میزان تقاضا بیشتر از عرضه است. -  واحد پولی، پ) هنگامی که کشش قیمتی عرضه زیاد است، شیب

منحنی عرضه هم زیاد است. ت) انحصار طبیعی در خرید و فروش - مزایده

30040

12, 000

12, 000

70, 000

70, 000

قلم چی- 1398

با توجه به جدول زیر با فرض این که هر سه کشور به یک اندازه از نیروي کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند و همۀ عوامل تولیدشان  36

را با اشتغال کامل براي تولید برنج و جو به کار گرفته اند، به ترتیب:

هر کیلو برنجهزینۀ تولید کاال
(به دالر)

هر کیلو جو
(به دالر) نام کشور

A4050
B6040
C7030

 الف) کدام کشور در تولید برنج مزیت مطلق دارد؟

ب) کشور  در تولید کدام کاال باید متمرکز شود؟

ج) بدون در نظر گرفتن هزینه هاي حمل ونقل و با توجه به وضعیت کشور  کدام رابطه توجیه اقتصادي دارد؟

، ب) جو، ج) کشور  برنج را در داخل تولید کند، اما جوي مورد نیاز خود را از کشور  وارد کند. الف) 

، ب) جو، ج) کشور  برنج و جوي مورد نیاز خود را از کشور  وارد کند. الف) 

، ب) برنج، ج) کشور  هر دو کاالي برنج و جو را در داخل تولید کند. الف) 

، ب) برنج، ج) کشور  جو را در داخل تولید کند، اما برنج مورد نیاز خود را از کشور  وارد کند. الف) 

B

A

AAC

CAB

AA

CAC
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سراسري- 1398

کدام گزینه دربردارندة پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟  37
الف) کدام سطح از سطوح چهارگونۀ آمارهاي اقتصادي ُخرد محسوب می شود؟

ب) به کدام دلیل در حسابداري ملی ارزش کاالهاي واسطه اي به صورت مستقل محاسبه نمی شود؟
ج) همۀ فعالیت هاي تولیدي در محاسبۀ تولید کل جامعه مورد سنجش قرار می گیرد، به جز:

الف) روستایی، شهري و منطقه اي ب) ارزش آن ها در واقع همراه با کاالهاي نهایی مورد سنجش و محاسبه قرار می گیرد. ج) فعالیت تولیدي زنان در مزارع و کشتزارها

الف) شهري، منطقه اي و کالن ب) جزیی از کاالهاي مصرفی هستند و ارزش آن ها در جریان تولید محاسبه می شود. ج) فعالیت تولیدي زنان در خانه و تربیت فرزندان

الف) خانوار یا بنگاه هاي تولیدي و خدماتی ب) جزیی از کاالهاي سرمایه اي هستند و ارزش آن ها در فرایند تولید منظور می شود. ج) کاشت میوه و سبزیجات گلخانه اي

الف) خانوار یا شرکت ها و مؤسسات تولیدي ب) ارزش آن ها در درون کاالهاي نهایی است و به صورت بخشی از کاالهاي نهایی محسوب می شود. ج) کاشت سبزیجات
در منزل براي مصرف خانگی

قلم چی- 1399

جدول زیر گویاي وضعیت توزیع درآمد کشور  در سال  میالدي است. با توجه به دو فرمول: نسبت  درصد باال به  درصد  38

پایین و نسبت  درصد باال به  درصد پایین، ارائه کدام شاخص:

الف) توزیع درآمد در این کشور را مناسب تر نشان می دهد؟
ب) مبیّن نامناسب تر بودن توزیع درآمد در این کشور است؟

ج) شاخصی که براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه
محاسبه می شود؟ 

 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

 درصدسهم دهک چهارم
 درصدسهم دهک نهم
 درصدسهم دهک دهم

الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ج) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول

درصد باال ج) با محاسبۀ نسبت دهک اول به دهک دهم الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد پایین به 

الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ج) با محاسبۀ نسبت دهک اول به دهک دهم

الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ج) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول
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خارج از کشور- 1398

کدام گزینه مشتمل بر پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟  39
الف) فرمول کدام اصطالح اقتصادي نادرست است؟

ب) از جمله فعالیت هاي بازار سرمایه که در اقتصاد جامعه آثار و نتایج بسیاري دارد، بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري
سهام و اوراق بهادار است. نتیجۀ این امر کدام است؟

الف) کل محصول  قیمت = درآمد ب) حجم سرمایه گذاري افزایش می یابد.

الف) هزینه هاي مستقیم - درآمد = سود حسابداري ب) معامالت بازار سرمایه تنظیم می شود.

الف) هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم - درآمد = سود اقتصادي (سود ویژه) ب) نرخ تورم تثبیت می شود.

الف) درآمد تولیدي - هزینه هاي تولید = سود بنگاه اقتصادي ب) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می شود.

×

قلم چی- 1398

امروزه یکی از معیارهاي بسیار رایج براي طبقه بندي کشورهاي مختلف دنیا کدام است؟ و تولید ناخالص داخلی سرانه کشور سوئیس در  40
سال 2015 چند دالر بوده است؟

شکل نظام سیاسی - بیش از  سطح توسعه یافتگی - بیش از 

شکل نظام سیاسی - بیش از  سطح توسعه یافتگی - بیش از 

8067580675

7067570675
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قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟  41
الف) تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادي بر اساس .................. به دو دستۀ عمدة ..................  و ..................  تقسیم می شوند.

ب)  ..................  جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین می کند.
ج) انواع سازمان هاي تولیدي به سازمان هاي .................. ،  .................. ، ..................  و ..................  تقسیم می شود.

الف) انگیزه هاي خود - انتفاعی - غیرانتفاعی، ب) سازمان تولید، ج) تعاونی، خصوصی، سهامی خاص، سهامی عام

الف) میزان مشارکت دولت - دولتی - خصوصی، ب) دولت، ج) دولتی، خصوصی، عمرانی، مشارکتی

الف) انگیزه هاي خود - انتفاعی - غیرانتفاعی، ب) دولت، ج) تعاونی، خصوصی، سهامی خاص، سهامی عام

الف) میزان مشارکت دولت - دولتی - خصوصی ب) سازمان تولید، ج) دولتی، خصوصی، عمرانی، مشارکتی

قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر انواع کاالها یا خدمات زیر است؟  42
«توصیه هاي پزشک خانواده - مشاورة حقوقی - خودروي دست دوم خریداري شده توسط خانوار - تبلیغات براي بنگاه - سامانه هاي بزرگ

رایانه اي مورد استفاده در بنگاه هاي تولیدي»

مصرفی - خدمات - سرمایه اي- واسطه اي - خدمات خدمات - خدمات - بادوام - خدمات - سرمایه اي

مصرفی - سرمایه اي - بادوام - خدمات - سرمایه اي خدمات - سرمایه اي - سرمایه اي - واسطه اي - خدمات

قلم چی- 1399
P

Q

A

B

 

در نمودار روبه رو وضعیت  در مقایسه با نقطۀ  به چه صورت است؟  43

قیمت بیشتر و مقدار کمتر

قیمت و مقدار کمتر

قیمت و مقدار بیشتر

مقدار بیشتر و قیمت کمتر

BA

قلم چی- 1399

P

Q

A

B
C

 

با توجه به نمودار روبه رو به ترتیب:  44
الف) این نمودار نشان دهندة کدام مفهوم اقتصادي در بازار است؟

ب) وضع نقطۀ  در مقایسه با نقطۀ  چگونه است؟

ج) علت حرکت از نقطۀ  به  کدام است؟

د) علت حرکت از نقطۀ  به  کدام است؟

الف) تقاضا، ب) قیمت بیشتر - مقدار کمتر، ج) کاهش قیمت، د) افزایش قیمت

الف) عرضه، ب) قیمت کمتر - مقدار بیشتر، ج) افزایش قیمت، د) کاهش قیمت

الف) تقاضا، ب) قیمت بیشتر - مقدار کمتر، ج) افزایش قیمت، د) کاهش قیمت

الف)عرضه، ب) قیمت کمتر - مقدار کمتر، ج) کاهش قیمت، د)  افزایش قیمت

BC

BA

BC

قلم چی- 1399 در کدام گزینه به ترتیب  نوع بازار به درستی مشخص شده است؟  45
«بازار محصوالتی چون ماکارونی، بازار محصوالتی چون خودرو در کشور ما، شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی، شرکت توانیر در کشور ما،

فروشندگان آثار هنري چون فرش دست باف، خریدهاي دولتی»

انحصاري- رقابتی - انحصار در خرید - انحصار در فروش - مناقصه - رقابتی

رقابتی - انحصار در خرید - انحصار در فروش - رقابتی - مناقصه - انحصار در فروش

رقابتی - انحصار در فروش - انحصار در خرید و فروش - انحصار در فروش - مزایده - مناقصه

رقابتی - انحصار در فروش - انحصار در خرید و فروش - انحصار در خرید - مناقصه - مزایده
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قلم چی- 1399

در یک جامعۀ فرضی چنانچه کشاورزان یک کیلوگرم پنبۀ تولیدي خود را به ارزش  ریال به کارگاه هاي ریسندگی بفروشند،  46

کارگاهاي ریسندگی نیز این مقدار پنبه را به مقداري نخ تبدیل کرده و به ارزش  ریال به کارگاه هاي پارچه بافی بفروشند، در کارگاه هاي

پارچه بافی نخ به پارچه تبدیل شده و به مبلغ  ریال به کارگاه هاي تولید پوشاك فروخته شود و در این کارگاه ها نیز پارچه به پوشاك

تبدیل شده و به مبلغ  ریال به دست مصرف کنندگان برسد؛ با توجه به این داده ها به ترتیب:
الف) ارزش افزودة «مرحلۀ دوم و چهارم» چیست؟

ب) نام روش هایی که در آن «کّل پول» که از طرف «بنگاه ها» به طرف خانوارها جریان می یابد و همچنین «کّل پولی» که از طرف «خانوارها» به سمت
«بنگاه ها» روانه می شود، به ترتیب کدام است؟

الف)  ، ب) روش ارزش افزوده - روش درآمدي، ج) دو روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می کنند.

الف)  ، ب) روش درآمدي - روش هزینه اي، ج) حداقل دو روش را به کار می گیرند و جواب ها را با هم مقایسه می کنند.

الف)  ، ب) روش درآمدي - روش ارزش افزوده، ج) هر سه روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می دارند.

، ب) روش هزینه اي - روش درآمدي، ج) هر سه روش مورد استفاده قرار می گیرد، هر کدام بیش تر بود، آن منظور می شود. الف) 

6500

7500

11000

19, 000

1000 − 8000

8000 − 1000

6500 − 3500

3500 − 6500

قلم چی- 1399

یک شاخص ترکیبی از چند شاخص براي شناخت و تشخیص «توسعه یافتگی» وجود دارد.  47
الف) نام آن چیست؟

ب) این شاخص اعتبار کدام یک از «شاخص هاي تولید کل جامعه» را نادرست می نمایاند؟

»، ب) درآمد سرانه الف) شاخص رشد انسانی یا « »، ب) درآمد ملی الف) شاخص رشد انسانی یا «

»، ب) درآمد سرانه الف) شاخص توسعۀ انسانی یا « »، ب) درآمد ملی الف) شاخص توسعۀ انسانی یا «

I ⋅H ⋅DH ⋅D ⋅ I

I ⋅H ⋅DH ⋅D ⋅ I

قلم چی- 1399 به ترتیب هر کدام از اشیاء زیر چه نوع کاالیی هستند؟  48
«یخچال مورد استفاده در سوپر مارکت - پارچۀ مورد استفاده در خیاطی - نورافشان - اتومبیل خانوار»

بادوام - مصرفی - ضروري - سرمایه اي سرمایه اي - واسطه اي - تجملی - بادوام

بادوام - واسطه اي - تجملی - بادوام سرمایه اي - مصرفی - ضروري - سرمایه اي

قلم چی- 1399

کدام گزینه، عبارت هاي زیر را به درستی کامل می کند؟  49
الف) ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که  ..................  در اقتصاد شکل بگیرد.

ب) در دوره اي که در هر منطقه کاالیی خاص پرطرفدار بود، در روسیه کاالي  ..................  خواهان بیشتري داشت.
پ) به  ..................  پول تحریري یا ثبتی گفته می شود.

بیت کوین - صدف - چک بیت کوین - کارت هاي اعتباري

شبه پول - پوست سمور - کارت هاي اعتباري شبه پول - پوست سمور - چک

قلم چی- 1399

50  ..................  صرفًا به  معناي افزایش تولید است؛ بنابراین مفهومی  ..................  است و در کشور  ..................  سطح پایین رشد
هماهنگی دارد.

رشد - کمی، کیفی - نروژ توسعه - کیفی - موزامبیک رشد - کیفی - قطر رشد - کمی - موزامبیک

قلم چی- 1397 کدام گزینه در رابطه با بازیگران و فعاالن عرصه ي اقتصاد نادرست است؟  51

افراد، خانواده ها یا شرکت ها، انواع مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی و... « بازیگران خرد» اقتصاد هستند.

به دولت که براي ایجاد نظم و انضباط و به دست آوردن سود و تأمین نیازهاي شخصی فعالیت می کند، «بازیگر کالن» می گویند.

در سطح جهان به نهادهایی نیاز است که با کمک آنها روابط اقتصادي بین کشورها بیشتر رونق بگیرد.

براي اقتصاددانان مهم است که چه در عرصه ي داخلی و چه در عرصه ي خارجی، توانایی و قابلیت هاي بازیگران به خوبی رشد کند.
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قلم چی- 1397 به ترتیب هریک از جمالت زیر بر کدام مفهوم داللت دارد؟  52
الف) این شکل از تولید، از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیاي منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی

در آن ها به دست می آید.
ب) این اقدام موجب مالکیت فرد می شود و بدون آن، اولین تولید انسان ممکن نبوده است.

ج) به تولید رساندن منابع طبیعی به کمک کار و استفاده از ابزار، داللت بر این مرحله از تولید دارد.

الف) صنعت، ب) حیازت، ج) احیاء الف) حیازت، ب) احیاء، ج) صنعت

الف) حیازت، ب) احیاء، ج) احیاء الف) صنعت، ب) حیازت، ج) حیازت

قلم چی- 1397 کدام مورد دربارة تاریخچۀ پول صحیح نیست؟  53

اولین پول مورد استفادة مردم کاالیی خاص و پرطرفدار در هر منطقه بود؛ مثًال در ایران، غالت به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار می گرفت.

انسان ها دریافتند که مشکالت مبادلۀ تهاتر را با کاالیی بادوام و غیرفاسد شدنی، قابل تقسیم به تکه هاي کوچک و پرطرفدار می توانند حل کنند.

در گذشته مبادالت به صورت کاال با کاال انجام می گرفت و هر کس کاالهاي اضافه خود را با کاالهایی مبادله می کرد که به آن نیاز داشت به این نوع مبادله «تهاتر»
می گویند و امروزه نیز گاهی این مبادله در سطح روستایی و یا بین المللی دیده می شود.

در مبادلۀ تهاتر، پس انداز و حفظ ارزش و انتقال کاال به آینده مشکل زا نبود ولی تعیین و محاسبۀ قیمت ها و تبدیل آن ها به یکدیگر یکی از مشکالتی بود که مردم با آن
مواجه بودند.

قلم چی- 1397 کدام گزینه در خصوص تورم نادرست است؟  54

یکی از دالیل تورم، نابرابري عرضه و تقاضاي کل در جامعه است.

اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب تورم شود.

کاهش نرخ تورم به این معنی است که سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته و به عبارتی دیگر اجناس ارزان تر شده اند.

تورم از نظر علم اقتصاد، شتاب یا نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست.

قلم چی- 1397

به ترتیب، هر یک از موارد زیر به کدام یک از هزینه هاي دولت مربوط است؟  55
«پرداخت هاي دولت براي حمایت از آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی، هزینه هاي حمل و نقل نهادهاي دولتی، حقوق و مزایاي قاضیان،

پرداخت به روستاییان تحت پوشش طرح شهید رجایی، احداث کارخانه هاي مواد غذایی»

پرداخت هاي انتقالی – هزینه هاي کارکنان – هزینه هاي اداري - هزینه هاي کارکنان – سرمایه گذاري هاي زیربنایی

پرداخت هاي انتقالی - هزینه هاي اداري - هزینه هاي کارکنان – پرداخت هاي انتقالی – سرمایه گذاري هاي مولد

هزینه هاي اداري - هزینه هاي اداري - هزینه هاي کارکنان – پرداخت هاي انتقالی – سرمایه گذاري هاي مولد

هزینه هاي اداري - هزینه هاي کارکنان - هزینه هاي اداري - هزینه هاي کارکنان – سرمایه گذاري هاي زیربنایی

قلم چی- 1397

هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام یک از دوره هاي تاریخی اقتصاد ایران است؟  56
الف) در این دوره بخشی از درآمدهاي نفتی کشور صرف ساخت و ساز شد و دولت به عنوان کارفرماي بزرگ در عرصۀ اقتصاد مطرح شد.

ب) در این دوره تصویري از خطوط کلی اقتصاد مطلوب ایرانی- اسالمی در قانون اساسی درج شد.
ج) در این دوره نظام نوینی در مالیات گیري و بودجه بندي کشور پدید آمد و برخی شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی و انسانی بهبود یافت.

 الف) اقتصاد ایران از  تا  ، ب) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی، ج) اقتصاد ایران از  تا 

، ب) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی، ج) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی الف) اقتصاد ایران از  تا 

، ج) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی  الف) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی ب) اقتصاد ایران از  تا 

، ج) اقتصاد ایران از  تا   الف) اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی ب) اقتصاد ایران از  تا 
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قلم چی- 1397

مانع تراشی در برابر بانک ها و بیمه ها نوعی تحریم .................. است و امروزه با .................. روز به روز از تاثیر تحریم هاي تجاري  57
کاسته شده است.

مالی- جهانی شدن اقتصاد  مالی- اعمال فشارهاي بین المللی    

تجاري- اعمال فشارهاي بین المللی  تجاري- جهانی شدن اقتصاد     

خارج از کشور- 1397

پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر در کدام گزینه مطرح است؟  58
الف) در صورتی که در بازار قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، دلیل پیشروي قیمت به سمت قیمت تعادلی چیست؟

ب) در رابطه با شرایط بازپرداخت تسهیالت اعتباري بانک ها به افراد و مؤسسات براي انجام دادن فعالیت ها یا تکمیل پروژه هاي اقتصادي خود،
کدام مورد نادرست است؟

ج) متن پیشنهادي بودجه را که .................. تدوین و پس از تصویب .................. به .................. تقدیم می شود. چه  می نامند؟
د) مطلِب «در ادوار گذشته، پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکالت جدیدي را در عرصۀ مبادله به همراه داشت و در گذر تحوالت اقتصادي و

ظهور معامالت بزرگ با مشکالتی مواجه شد.» مربوط به چیست؟

الف) فزونی عرضه بر تقاضا ب) بارپرداخت بدهی در هر زمانی که بانک اراده کند. ج) سازمان مسئول امور بودجه - هیئت دولت - مجلس شوراي اسالمی - الیحۀ
بودجه د) استفاده از پول فلزي در مبادالت

الف) فزونی تقاضا بر عرضه ب) مطابقت فعالیت هاي وام گیرنده با شرایط بانک ج) دولت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - شوراي نگهبان قانون اساسی - قانون اساسی
- قانون بودجه د) استفاده از کاالهاي خاص و داراي مشتري زیاد در هر منطقه

الف) کمبود عرضه ب) بررسی درخواست متقاضی توسط بانک ج) سازمان برنامه و بودجه - مجلس شوراي اسالمی - شوراي نگهبان قانون اساسی - قانون بودجه د)
استفاده از رسیدهاي کاغذي صادره از سوي صرافان و تجار معتبر

الف) مازاد عرضه ب) اطمینان از توانایی فرد یا مؤسسه نسبت به بازپرداخت بدهی خود ج) قوة مجریه - هیئت دولت - قوة مقننه - الیحۀ بودجه د) مبادلۀ کاال با کاال یا
مبادلۀ پایاپاي

قلم چی- 1398 هریک از عبارات زیر به  ترتیب بیان کنندة کدام بازیگران و فعاالن عرصۀ اقتصاد است؟  59
- با کمک آن ها روابط اقتصادي بین کشورها بیشتر رونق می گیرد و حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود.

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.
- این فعاالن عرصۀ اقتصاد، در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادلۀ با یکدیگر نقش ایفا می کنند.

بازگران کالن - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران خرد

بازیگران خرد - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران کالن

سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران خرد - بازیگران کالن

سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی - بازیگران کالن - بازیگران خرد

قلم چی- 1398 صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  60
الف) استفاده از منابع باید با حفظ و صیانت از آن ها و رعایت عدالت بین نسلی همراه باشد.

ب) منابع و امکانات موجود در دست انسان نامحدود است و انسان در بهره برداري از آن ها محدودیت دارد.
پ) اگر انسان در نیازهاي مادي و حیوانی خود متوقف نشود، کمال جویی به نوعی سیري ناپذیري تبدیل می شود.

ت) انسان به دلیل محدودیت هایش، نمی تواند همۀ آنچه را که می خواهد هم زمان و همیشه داشته باشد.
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قلم چی- 1398 پاسخ پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  61
الف) مؤسسات انتفاعی و خیریه ها جزء کدام دسته از بازیگران و فعاالن عرصۀ اقتصاد هستند؟

ب) کدام مورد از وظایف دولت به عنوان یکی از بازیگران عرصۀ اقتصاد نیست؟
پ) «حفظ حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی» وظیفۀ کدام بازیگر و فعال عرصۀ اقتصاد است؟

بازیگران کالن - ایجاد نظم و انضباط - کشورهاي جهان

بازیگران خرد - تولید محصوالت یا مصرف آن ها و مبادله با یکدیگر - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی

بازیگران کالن - تأمین همۀ نیازهاي عمومی - سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی

بازیگران خرد - نظارت بر عملکرد اقتصاد - کشورهاي جهان

قلم چی- 1398 کدام گزینه در خصوص انواع متغیرها با قیمت جاري و ثابت درست است؟  62

اگر دستمزد کارکنان دولت  افزایش یابد و در همان زمان تورم  باشد، قدرمت خرید واقعی کارکنان دولت  افزایش یافته است.

اگر تورم جهانی  باشد و صادرات اسمی  افزایش یافته باشد درواقع صادرات واقعی  افزایش یافته است.

اگر سود اسمی سهام در بازار سرمایه  باشد و نرخ تورم در هام زمان برابر با  باشد، آن گاه سود واقعی سهام  خواهد بود.

اگر نرخ تورم  باشد و سود اسمی که بانک به سپرده هاي مردم می پردازد  باشد، آن گاه سود واقعی  است.

%12%7%6

%20%12%10
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قلم چی- 1398
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پاسخ پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  63
الف) منحنی زیر نشان دهندة کدام مفهوم در بازار است؟ ب) در همین منحنی اگر از

نقطۀ  به نقطۀ  برسیم کدام مفهوم قابل درك می باشد؟

الف) عرضه، ب) با افزایش قیمت، میزان عرضه نیز بیشتر می شود.

الف) تقاضا، ب) با کاهش قیمت، میزان تقاضا نیز بیشتر می شود.

الف) عرضه، ب)  با افزایش قیمت، میزان تقاضا نیز بیشتر می شود

الف) تقاضا، ب) با افزایش قیمت، میزان عرضه نیز بیشتر می شود.

AB

قلم چی- 1398 کدام عبارت در مورد انواع بانک ها درست نمی باشد؟  64

بانک ایران و اروپا از نمونه بانک هاي سرمایه گذاري است که به منظور سرمایه گذاري در زمینۀ تولید فعالیت می کند و همچنین می تواند شرکت ها و واحدهاي تولیدي
تأسیس کند.

بانک ها عمدتًا یکسان اند و فعالیت هاي مشترکی را برعهده دارند و بانک مرکزي تمام فعالیت هاي پولی و بانکی آن ها را تحت کنترل و نظارت دارد.

بانک هاي تخصصی مثل بانک توسعۀ صادرات فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد خدمات ارائه می کند نه به همۀ مردم.

بانک توسعه اي، صندوقی عمدتًا دولتی براي توسعۀ مناطق محروم و تأمین مالی طرح هاي عمرانی توسعه اي است.
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قلم چی 1398 موارد کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندة عبارت هاي زیر است؟  65
الف) منحنی .................. نشان دهنده چگونگی رفتار اقتصادي تولید کنندگان است.

ب) تصمیم تولید کنندگان در مورد میزان تولید کاال از عواملی چون .................. تأثیر می پذیرد.
ج) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که ..................

الف) تقاضا، ب) سطح قیمت آن کاال، هزینه هاي تولید و پیش بینی تولید کنندگان در مورد رونق یا رکود بازار، ج) با افزایش قیمت یک کاال، میزان تقاضا افزایش می یابد.

الف) عرضه، ب) سطح قیمت آن کاال، هزینه هاي تولید و پیش بینی تولید کنندگان در مورد رونق یا رکود بازار، ج) با افزایش قیمت یک کاال، میزان تقاضا کاهش می یابد.

الف) تقاضا، ب) قیمت کاال، درآمد، سلیقۀ خودشان، تبلیغات، ج) با کاهش قیمت یک کاال، میزان تقاضا افزایش می یابد.

الف) عرضه، ب) قیمت کاال، درآمد، سلیقۀ خودشان، تبلیغات، ج) با کاهش قیمت یک کاال، میزان تقاضا کاهش می یابد.

قلم چی- 1398

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسش هاي زیر است و جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  66
الف) در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم شده است، دولت با چه روشی ثبات اقتصادي را در جامعه برقرار می کند؟

ب) کدام یک از موارد بیان شده، جزء سیاست هاي مالی دولت به شمار نمی رود؟
ج) .................. و .................. از جمله سیاست هاي توسعه اي دولت می باشند.

د) بستۀ سیاست هاي مالی دولت از چه ابزاري تشکیل شده است؟

الف) افزایش مالیات، ب) کاهش حجم پول در گردش، ج) توجه به زیرساخت ها – سرمایه گذاري در مناطق محروم، د) امنیت اقتصادي

الف) کاهش مخارج دولت، ب) افزایش حجم پول در گردش، ج) توجه به زیرساخت ها – سرمایه گذاري در مناطق محروم، د) درآمدها و مخارج دولت

الف) کاهش مالیات، ب) کاهش پایه هاي مالیاتی، ج) کاهش واردات غیرضروري – بهبود محیط کسب و کار، د) درآمدها و مخارج دولت

الف) سیاست بازار باز، ب) افزایش در مخارج دولت، ج) کاهش واردات غیرضروري – بهبود محیط کسب و کار، د) برنامه ریزي دقیق

قلم چی- 1398

عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟  67
الف) یکی از معیارهاي سنجش وضعیت توزیع درآمد .................. است و مهم ترین ابزار رویارویی با نابرابري توزیع درآمد .................. می باشد.

ب) از جمله راهکارهاي افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن، افزایش درآمد ملی .................. می باشد.
ج) سطح حداقل معیشت (خط فقر) از یک کشور به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، این مفهوم .................. نامیده می شود و

منعکس کنندة .................. است.

الف) درآمد سرانه – اعمال سیاست هایی در جهت بهبود وضع نامطلوب زندگی، ب) اصالح ساختار توزیع درآمدها و عادالنه کردن آن، ج) فقر مطلق – سطح حداقل
معیشت

الف) درآمد سرانه – برقراري یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی، ب) سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی انسان ها، ج) فقر نسبی –
تفاوت در نیازها

الف) شاخص دهک ها – اعمال سیاست هایی در جهت بهبود وضع نامطلوب زندگی، ب) اصالح ساختار توزیع درآمدها و عادالنه کردن آن، ج) فقر مطلق – سطح حداقل
معیشت

الف)  شاخص دهک ها – برقراري یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی، ب) سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی انسان ها، ج) فقر نسبی
– تفاوت در نیازها
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قلم چی- 1398 درستی و نادرستی عبارت هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  68
الف) بانک هاي سپه یا ملی بانک هاي تخصصی هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاري را ایفا می کنند.

ب) بانک هاي مشترکی که با کشورها تأسیس می شوند (مثل بانک ایران و اروپا)، بانک سرمایه گذاري به شمار می روند.
ج) در کشور ما، پس از پیروزي انقالب اسالمی، به جاي اوراق مشارکت، از اوراق قرضه استفاده می شود.

د) صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند، مالک و تنها در سود شرکت سهیم می شوند.
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باتوجه به نمودار زیر به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  69
الف) قیمت و مقدار تعادلی به ترتیب چه قدر است؟
ب) در کدام قسمت با مازاد تقاضا روبه رو هستیم؟

پ) در چه قیمت هایی بازار با مازاد عرضه مواجه است؟
ت) در قسمت یک کدام مورد رخ نمی دهد؟

الف)  و  - ب) قسمت  - پ) قیمت هاي باالتر از  - ت) گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالي مورد نیاز خود موفق نمی شوند.

الف)  و  - ب) قسمت  - پ) قیمت هاي باالتر از  - ت) گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالهایشان را بفروشند.

الف)  و  - ب) قسمت  - پ) قیمت هاي پایین تر از  - ت) تولیدکنندگان رغبت بیش تري به تولید نشان می دهند.

الف)  و  - ب) قسمت  - پ) قیمت هاي پایین تر از  - ت) مصرف کنندگان مقدار خرید خود را افزایش می دهند.
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قلم چی- 1398

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  70
الف) رفاه اجتماعی چگونه تحقق می یابد؟

ب) چگونه می توان تصویري از وسعت و اندازة فقر در هر کشور به دست آورد؟
ج) کدام عبارت درخصوص شاخص دهک ها نادرست است؟

د) چگونه تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود و اکثریت چشمگیر مردم کاهش می یابد؟
هـ) هرگونه سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي-اجتماعی انسان ها به .................. و در پی آن .................. منجر می شود.

و) چه عاملی می تواند انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرایند توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد کند؟

الف) با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها، ب) با درنظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، ج) براي محاسبۀ این معیار، مردم کشور
را به ده گروه جمعیتی تقسیم می کنند و در این طبقه بندي، سطح درآمد از بیش ترین به کم ترین مدنظر قرار می گیرد. د) تقویت روحیۀ امید و اطمینان نسبت به آینده

در مردم، هـ) انسجام و همکاري بیش تر – حرکت به سمت توسعۀ اقتصادي، و) افزایش مشارکت مؤثر در فعالیت هاي سیاسی و اجتماعی

الف) با ارتقاي توانمندي ها و مسئولیت پذیري افراد جامعه، ب) با درنظر گرفتن دو شاخص رشد اقتصادي و شاخص توسعۀ انسانی، ج) در طبقه بندي مردم براي محاسبۀ
شاخص دهک ها، گروه اول که  درصد اولیۀ جمعیت را تشکیل می دهند، بیش ترین درآمد ملی و  درصد آخر کم ترین درصد درآمد ملی را دارند. د) تقویت
روحیۀ امید و اطمینان نسبت به آینده در مردم، هـ) انسجام و همکاري بیش تر – حرکت به سمت توسعۀ اقتصادي، و) افزایش مشارکت مؤثر در فعالیت هاي سیاسی و

اجتماعی

الف) با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها، ب) با درنظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، ج) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک
اول، شاخصی به دست می آید که براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد بین کشورهاي مختلف به کار می رود؛ هرچه این نسبت کم تر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه
نامناسب تر است. د) توزیع مجدد درآمد به گونه اي قانونی با به کارگیري نظام صحیح مالیاتی، هـ) افزایش بهره وري نیروي کار – افزایش درآمد ملی، و) توزیع عادالنۀ 

درآمدها و کاهش فقر

الف) با ارتقاي توانمندي ها و مسئولیت پذیري افراد جامعه، ب) با درنظر گرفتن دو شاخص رشد اقتصادي و شاخص توسعۀ انسانی، ج) در جدول مربوط به وضعیت
توزیع درآمد در هر کشور، سهم هر دهک باید از سهم دهک ماقبل خود بزرگ تر یا مساوي باشد. د) توزیع مجدد درآمد به گونه اي قانونی با به کارگیري نظام صحیح

مالیاتی، هـ) افزایش بهره وري نیروي کار-افزایش درآمد ملی، و) توزیع عادالنۀ درآمدها و کاهش فقر
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قلم چی- 1398

جدول زیر مبیّن «شاخص هاي توسعه» در سه کشور مختلف است. با توجه به اطالعات ارائه شده:  71
الف) در کدام کشور، شاخص «رشد» با شاخص «توسعه» هماهنگ است و در کدام کشور این هماهنگی وجود ندارد؟

ب) نرخ مرگ و میر نوزادان در «چین»، امید به زندگی در «موزامبیک»، «تولید ناخالص داخلی» سرانه در «نروژ» و رتبه کشور چین در شاخص

، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ توسعۀ انسانی در سال 
نرخ نرگ و میرکشورهاردیف

نوزادان
(در هر هزار تولد)

امید به
زندگی
(سال)

نرخ باسوادي
بزرگ ساالن (به

درصد)

تولید ناخالص داخلی سرانه

(به دالر  ثابت سال 

(
شاخص ها

؟چین

؟موزامبیک

؟نروژ

الف) موزامبیک - چین، ب)  الف) موزامبیک - ژاپن ب) 

الف) چین - ژاپن، ب)  الف) چین - موزامبیک، ب) 

2015

PPP

2011

17595٫111525

261٫550٫61070

32٫381٫6100 حدود

180 − 31490 − 30٫9 − 2090 − 62448 − 55٫1 − 10٫9

69 − 31490 − 40٫9 − 2090 − 38320 − 30٫9 − 22
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قلم چی- 1398

توزیع عادالنۀ درآمدها و کاهش فقر می تواند  .................. ایجاد کند و  .................. مستلزم توانمندسازي افراد و به ویژه مولد کردن  72
آن هاست.

انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي - اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر

انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي - اعمال سیاست هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی

افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن افزایش درآمد ملی را - اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر

افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن افزایش درآمد ملی را - اعمال سیاست هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی

قلم چی- 1398 به ترتیب کدام گزینه دربردارندة پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟  73
الف) دولت عهده دار انجام کدام مراحل بودجه است؟ 

ب) به آن دسته از هزینه هاي دولتی که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شود که با بقاي اصل آن ها مورد استفاده قرار می گیرند، چه می 
گویند؟

الف) اجرا، تصویب، ب) هزینه هاي اجتماعی الف) تنظیم و پیشنهاد، تصویب، ب) هزینه هاي مولد

الف) تنظیم و پیشنهاد، اجرا، ب) هزینه هاي سرمایه اي الف) نظارت بر اجرا، تنظیم و پیشنهاد، ب) هزینه هاي زیربنایی

قلم چی- 1398 چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟  74
- کشور ما در گذشته به شدت به درآمدهاي نفتی وابسته بود و کشوري تک محصولی به شمار می رفت.

- امروزه درآمدهاي صادراتی کشور گوناگون تر شده و از وضعیت تک محصولی فاصله گرفته است.
- درخصوص فواید تجارت بین الملل براي تولیدکنندگان می توان گفت چون بازارهاي داخلی محدود است، به همین دلیل تولیدکنندگان از طریق

صادرات می توانند به بازارهاي وسیع تري دسترسی پیدا کنند.
- در جهان امروز اساس زندگی عموم انسان ها در جامعۀ شهري از تک محصولی فاصله گرفته است.

دو چهار یک سه

قلم چی- 1398 کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  75
الف) دولت با چه سیاست هایی می تواند فعالیت هاي بخش تولید و عرضه را بهبود بخشد؟
ب) دولت ها با اجراي سیاست هاي مناسب تجاري و ارزي، سعی در انجام چه کاري دارند؟

ج) هدف اصلی دولت از اعمال سیاست هاي تثبیت اقتصادي چیست؟

بهبود محیط کسب وکار و به کارگیري فناوري هاي نوین - تجارت داخلی را سامان دهند. - تقاضاي کل اقتصاد را در بلندمدت مدیریت و تنظیم کند.

کاهش واردات غیرضروري و مصرف بی رویۀ کاالهاي وارداتی - تجارت خارجی را سامان دهند. - تقاضاي کل اقتصاد را در بلندمدت مدیریت و تنظیم کند.

افزایش بهره وري و امنیت اقتصادي، بهبود محیط کسب وکار - تجارت خارجی را سامان دهند. - تقاضاي کل اقتصاد را در کوتاه مدت مدیریت و تنظیم کند.

با به کارگیري فناوري هاي نوین و کاهش واردات و صادرات - از وابستگی و شکنندگی اقتصادي در مقابل تکانه هاي داخلی و خارجی بکاهند. - تقاضاي کل اقتصاد را در
کوتاه مدت مدیریت و تنظیم کند.
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قلم چی- 1398 موارد زیر به ترتیب به کدام یک از هزینه هاي دولت اشاره دارد؟  76
الف) هزینۀ حمل ونقل در نهادها
ب) استقرار کارخانۀ مواد غذایی

ج) احداث خطوط راه آهن
د) عرضۀ قند و شکر به قیمت ارزان

پرداخت هاي انتقالی - سرمایه گذاري زیربنایی - سرمایه گذاري زیربنایی - هزینه هاي اداري

هزینه هاي اداري - سرمایه گذاري مولد - سرمایه گذاري زیربنایی - پرداخت هاي انتقالی

هزینۀ کارکنان - سرمایه گذاري هاي اجتماعی - پرداخت هاي انتقالی - سرمایه گذاري زیربنایی

هزینه هاي اداري - سرمایه گذاري مولد - سرمایه گذاري مولد - پرداخت هاي انتقالی

قلم چی- 1398 کدام گزینه درخصوص چشم انداز اقتصاد نادرست است؟  77

اقتصاد کشور باید پیوسته رشد و شکوفایی مستمر داشته باشد.

در سند چشم انداز، ایران کشوري با جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربی، ترسیم شده است.

در بیشتر کشورها هماهنگی بین نخبگان، مردم و فعاالن اقتصادي را با تدوین سند چشم انداز به دست می آورند.

301404در سند چشم انداز  سالۀ جمهوري اسالمی ایران، وضعیت اقتصادي در افق سال  هـ.ش. توصیف و مشخص شده است.

خارج از کشور- 1398 با توجه به مندرجات جدول زیر، با فرض اینکه عمر مفید ماشین آالت  سال باشد، در این صورت:  78
الف) میزان هزینۀ استهالك

ب) مقدار درآمد خالص سالیانه این بنگاه اقتصادي چقدر است؟
 ریالخرید ماشین آالت

 ریالمیزان درآمدزایی

الف)  ریال ب)  ریال الف)  ریال ب)  ریال

الف)  ریال ب)  ریال الف)  ریال ب)  ریال

20

1160, 000,

000
240, 000,

000
8, 000, 00032, 000, 0007, 000, 00023, 000, 000

8, 000, 00023, 000, 0007, 000, 00032, 000, 000

قلم چی- 1398 کدام یک از عبارت زیر صحیح نیستند؟  79
الف) بازار محصوالتی مانند ماکارونی معموًال انحصاري است.

ب) در کشور ما شرکت توانیر به دلیل طبیعی، انحصارگر در فروش کاالي خود به شمار می رود.
پ) تعمیر لوازم خانگی توسط افراد خانواده در منزل، به دلیل از بازار عبور نکردن، در حسابداري ملی مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

ت) معموًال با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، می توان تصویري از وسعت و اندازة فقر در هر کشور
به دست آورد.

ث) اصول  تا  قانون اساسی به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها و درآمدهاي دولت، بحث بودجه و نهادهاي تصویب کننده و ناظر بر حسن
اجراي آن تأکید دارد.

«الف» و «ث» «پ» و «ب» «ب» و «ث» «الف» و «ت»

5055
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قلم چی- 1398

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  80
- قبل از شکل گیري خدمات نوین بانک نقدینگی کل مساوي چه چیزي بود؟

- بانک توسعۀ صادرات چه نوع بانکی محسوب می شود؟
- اوراقی که در فرآیند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود، چه نام دارد؟

مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش - تخصصی - اوراق بهادار

مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش - تخصصی - اوراق خزانه

پول و شبه پول - سرمایه گذاري - اوراق خزانه

پول و شبه پول - سرمایه گذاري - اوراق بهادار

قلم چی- 1399 به ترتیب موارد کدام گزینه تکمیل کنندة جاهاي خالی عبارات زیر است؟  81
الف) تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادي می گیرد، عمدتًا در  .................. ریشه دارد.

ب) هدف علم اقتصاد  ..................  است.
ج) دانشمندان علوم اقتصادي، موضوعات اقتصادي را  ..................  با  ..................  مورد مطالعه قرار می دهند.

الف) منابع و امکانات محدود و در دسترس او، ب) مدیریت رفتارهاي فردي و جمعی انسان ها و برآورده ساختن تمام نیازهاي او، ج) برخالف سایر علوم - روش هاي
خاص خود

الف) نیازها و خواسته هاي نامحدود او، ب) راهنمایی انسان براي بهترین انتخاب و به کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش، ج) همانند
سایر علوم - روش هاي علمی

الف) منابع و امکانات محدود و در دسترس او، ب) راهنمایی انسان براي بهترین انتخاب و به کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش، ج)
برخالف سایر علوم - روش هاي خاص خود

الف) نیازها و خواسته هاي نامحدود او، ب) مدیریت رفتارهاي فردي و جمعی انسان ها و برآورده ساختن تمامی نیازهاي او، ج) همانند سایرعلوم - روش هاي علمی

قلم چی- 1399 به ترتیب پاسخ هریک از سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  82
الف) جایگاه و نقش هریک از عوامل تولید توسط چه چیزي تعیین می شود؟

ب) در اقتصاد اسالمی صاحب سرمایۀ مالی به چه صورت در تولید مشارکت دارد؟
ج) دو تولیدکننده اي که عوامل تولید یکسانی دارند، بر چه مبنایی یکی می تواند بهره وري بیشتري داشته باشد؟

د) میزان عایدي انتخاب دوم در چه نوع سودي محاسبه می شود؟

میزان مشارکت - قرض الحسنه - محصول بیشتر - سود اقتصادي

سازمان تولید - به عنوان صاحب کار - کاهش هزینۀ فرصت - سود اقتصادي

میزان مشارکت - به عنوان صاحب کار - کاهش هزینۀ فرصت - سود حسابداري

سازمان تولید - قرض الحسنه - محصول بیشتر - سود ویژه
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قلم چی- 1399 صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  83
الف) مواجهه تقاضاکننده و مصرف کننده «بازار» را شکل می دهد.

ب) حالت مازاد عرضه در باالي نقطۀ تعادلی و کمبود عرضه در پایین نقطۀ تعادلی قرار دارد.
پ) در مباحث اقتصادي وقتی از بازار کاالي خاصی سخن می گوییم، منظور مکان خاصی است که به اصطالح «بازار» نامیده می شود.

ت) در صورتی که در بازار قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد، حتی در صورت قیمت گذاري توسط دولت، همواره عواملی آن را به سمت قیمت
تعادلی می کشانند.

ص - غ - ص - غ غ - غ - ص - ص ص - ص - غ - غ غ - ص - غ - غ

قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  84
الف) به ترتیب بانک توسعۀ صادرات و بانک ملی در ایران بانک هاي « ..................  » و « ..................  » هستند.

ب) بانک هایی که براساس عقود اسالمی مانند مضاربه و جعاله به فعالیت هاي اقتصادي می پردازند، بانک هاي  ..................  هم هستند.

پ) اگر روي هر برگ سفته نوشته شده باشد: سقف مبلغ  هزار تومان است، فردي که  میلیون تومان از بانک وام گرفته است، چند برگ
سفته را باید امضا کرده و به بانک بدهد؟

الف) تخصصی - تجاري، ب) توسعه اي، پ)  برگ الف) سرمایه گذاري - توسعه اي ، ب) سرمایه گذاري، پ)  برگ

الف) تخصصی - تجاري، ب) سرمایه گذاري، پ)  برگ الف) توسعه اي - سرمایه گذاري، ب) تخصصی، پ)  برگ

10010

10010

10100

قلم چی- 1399

در روش تأمین مالی از طریق صدور اوراق بهادار « .................. » و از جمله پیامدهاي مطلوب این روش « .................. »؛ زیرا در این  85
حالت « .................. » هم چنین در این روش، سرمایۀ شرکت هاي سهامی تأمین می شود که این کار مهم از طریق « .................. » و نهاد آن یعنی «

.................. » انجام می شود.

افراد و اشخاص حقوقی وام را به طور غیرمستقیم از بانک دریافت می کنند. - تأمین بدون واسطۀ سرمایۀ شرکت هاي سهامی از مردم است. - سرمایه هاي اندك مردم
جمع می شوند و در قالب منابع قابل توجه، سرمایه هاي شرکت هاي سهامی را تأمین می کند. - بازار سرمایه - بورس

افراد و اشخاص حقوقی وام را به طور مستقیم از بانک دریافت می کنند. - افزایش انگیزة مردم براي سرمایه گذاري است. - مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک
می شوند. - بورس - بازار سرمایه

مراکز تجاري و بازرگانی وام را به صورت مستقیم از مردم دریافت می کنند. - تأمین بدون واسطۀ سرمایۀ شرکت هاي سهامی از مردم است. - سرمایه هاي اندك مردم
جمع می شوند و در قالب منابع قابل توجه، سرمایه هاي شرکت هاي سهامی را تأمین می کند. - بورس - بازار سرمایه

مراکز تجاري و بازرگانی وام را به طور مستقیم از مردم دریافت می کنند. - افزایش انگیزة مردم براي سرمایه گذاري است. - مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک
می شوند. - بازار سرمایه - بورس

قلم چی- 1399

به ترتیب تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدة کدام نهاد است و از نظر اقتصاددانان اوراق  86
بهادار شامل چه مواردي می شود؟

دولت - اوراق سهام و اوراق مشارکت بانک مرکزي - اوراق سهام و اوراق مشارکت

بانک مرکزي - همۀ اوراق مبادله شده در بورس کاال دولت - حوالجات و سفته و چک
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قلم چی- 1399 کدام گزینه صحیح است؟  87

اسناد اعتباري دیداري اسنادي است که با رؤیت بانک و اطالع قبلی قابل پرداخت است.

چک طبق قانون، سند بهادار بدون تاریخ است ولی در کشور ما براساس عرف، از آن به جاي سند اعتباري مدت دار استفاده می شود.

بانک توسعۀ تعاون که از صندوق توسعۀ تعاون شکل گرفته بود، بانک توسعه اي است که واسطه و وکیل سپرده گذاران براي سرمایه گذاري و مشارکت در زمینۀ تولید
نیز می باشد.

افراد یا مؤسسات خصوصی با خرید اوراق مشارکت، ضمن دریافت سود علی الحساب در فواصل زمانی مشخص شده، اصل طلب خود را در پایان سال خرید اوراق
دریافت می کنند.

قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر می باشد و جاهاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟  88
الف) کدام عبارت بیان کنندة مهم ترین مشکل استفاده از پول هاي فلزي می باشد؟

ب) به ترتیب پشتوانۀ پول فلزي در گذشته  ..................  و پول هاي رایج (پول فلزي، کاغذي، تحریري و الکترونیکی) در زمان حال  .................. 
می باشند.

ج) در کدام گزینه یکی از مشکالت استفاده از پول کاالیی، بیان نشده است؟

الف) دشوار بودن حمل و نقل طال و نقره، ب) پول هاي فلزي نزد صرافان - شمش هاي طال در نزد بانک مرکزي، ج) هزینۀ باال جهت نگهداري

الف) دشوار بودن حمل و نقل طال و نقره، ب) طال و نقرة موجود در خود پول - قدرت اقتصادي کشور، ج) فاسد شدن در صورت عدم استفاده

الف) محدودیت میزان طال و نقرة در دسترس بشر، ب) طال و نقرة موجود در خود پول - قدرت اقتصادي کشور، ج) سوء استفاده از اعتماد مردم

الف) محدودیت میزان طال و نقرة در دسترس بشر، ب) پول هاي فلزي نزد صرافان - شمش هاي طال در نزد بانک مرکزي، ج) اشغال کردن فضاي زیاد

قلم چی- 1399 کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر است؟  89

الف) فردي زمینی در اختیار دارد. او می تواند  کیلو سیب و یا  کیلو هلو در این زمین بکارد. سود حاصل از این محصوالت به ترتیب به

ازاي هر کیلو  و  تومان است. فرد موردنظر باید در کدام زمینه سرمایه گذاري کند؟
ب) کدام مورد بیانگر اصطالح «هزینۀ فرصت» است؟

کاشت هلو - میزان عایدي انتخاب اول کاشت سیب - میزان عایدي انتخاب اول

کاشت هلو - میزان عایدي انتخاب دوم کاشت سیب - میزان عایدي انتخاب دوم

172149

14701680

قلم چی- 1399

میزان تولید کل جامعه اي در چهار سال نسبت پیاپی به ترتیب  و  هزارمیلیارد ریال است. با در نظر گرفتن  90

سال اول به عنوان سال پایه تولید این چهار سال به ترتیب  و  هزار میلیارد ریال تغییر یافت. با توجه به
این ارقام به ترتیب:

الف) میزان تورم در سال سوم و چهارم نسبت به سال پایه به ترتیب چند هزار میلیارد ریال است؟
ب) افزایش مقدار تولید کلی ناشی از افزایش مقدار تولید در سال دوم و چهارم نسبت به سال پایه به ترتیب چند هزار میلیارد ریال است؟

الف)  ب)  الف)   ب) 

الف)  ب)  الف)   ب) 

2810 ، 2420 ، 21303170

2680 ، 2310 ، 21302920

250 − 130250 − 110790 − 550790 − 180

250 − 130790 − 180790 − 550250 − 110

قلم چی- 1399

فرد الف مبلغ  میلیون تومان را براي سرمایه گذاري در نظر گرفته است، او پس از بررسی هاي متعدد به دو گزینۀ نهایی  91

سپرده گذاري در بانک با سود سالیانۀ  درصد یا خرید یک مغازه و سپس اجارة آن با اجارة ماهیانۀ  هزار تومان می رسد، با توجه به مفهوم
هزینه فرصت در این مورد فرد کدام مورد را انتخاب خواهد کرد و هزینۀ فرصت این انتخاب کدام است؟ (بدون در نظر گرفتن تورم به این سؤال

پاسخ دهید)

سپرده گذاري در بانک -  هزار تومان اجارة ماهیانۀ مغازه خرید مغازه و اجارة آن -  هزار تومان اجارة ماهیانۀ مغازه

خرید مغازه و اجارة آن - میزان سود ماهیانۀ سپرده سپرده گذاري بانک - میزان سود ماهیانۀ سپرده

100

18650

650650
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قلم چی- 1399

مندرجات جدول زیر، مربوط به اطالعات استخراجی از «حساب هاي ملی» کشوري فرضی است. با توجه به داده هاي مذکور، سهم «تولید  92
خارجیان مقیم کشور» چند هزار میلیارد ریال است؟ (ارقام به هزار میلیارد ریال است.)

تولید ناخالص داخلی

سهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

تولید ناخالص ملی

1470

230

3485

5101520

قلم چی- 1399

جدول زیر مبالغ هزینۀ یک بنگاه تولیدي را نشان می دهد. با توجه به این اطالعات و تولید  دستگاه هر یک به ارزش  هزار  93
دالر در این بنگاه تولیدي به ترتیب:

الف) میزان سود اقتصادي و سود حسابداري این بنگاه به ترتیب کدام است؟
ب) میزان سودي که در اظهارنامۀ مالیاتی درج می شود چقدر است؟ 

 میلیون دالرمجموع هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم
 میلیون  دالرمیزان هزینۀ فرصت بنگاه

 میلیون دالرهزینۀ استهالك ساالنۀ این بنگاه

الف)  میلیون دالر -  میلیون دالر ، ب)  میلیون دالر الف)  میلیون دالر -   میلیون دالر، ب)  میلیون دالر

الف)  میلیون دالر -  میلیون دالر ، ب)  میلیون دالر الف)  میلیون دالر -  میلیون دالر، ب)  میلیون دالر

700010

54

12

8

16281681818

16181682828

قلم چی- 1399

، سال سوم  هزارمیلیارد ریال بوده میزان تولید یک کشوري در طی سه سال متوالی به ترتیب، سال اول  ، سال دوم   94
است. با گزینش سال اول به عنوان «سال پایه» مقدار تولید کل این جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قیمت هاي «سال پایه» به ترتیب به 

 هزارمیلیارد ریال تغییر یافته است. براساس این به ترتیب از راست به چپ:
الف) کدام اعداد مربوط به «پدیدة تورم» در سال دوم و سال سوم نسبت به سال اول در این جامعه است؟

ب) افزایش مقدار تولید در «سال دوم و سال سوم» نسبت به سال اول چند هزار میلیارد ریال است؟
ج) افزایش قیمت ها در «سال دوم و سال سوم» نسبت به سال اول چند هزارمیلیارد ریال است؟

الف)  - ب)   - ج)  الف)  - ب)   - ج) 

الف)  - ب)   - ج)  الف)  - ب)   - ج) 

340037004150

4030 ، 3570 ، 3400

120 ، 130170 ، 630130 ، 120130 ، 120630 ، 170120 ، 130

120 ، 130630 ، 170120 ، 130130 ، 120170 ، 630130 ، 120

قلم چی- 1399 «رفاه اجتماعی» در چه صورتی تحقق می یابد؟  95

مثبت بودن نرخ رشد اقتصادي و افزایش میل نهایی به پس انداز در گروه  هاي باالي درآمدي

کاهش فقر نسبی و افزایش فاصلۀ دهک هاي درآمدي

کاهش نابرابري هاي اجتماعی و افزایش بهره وري نیروي کار

از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها

23
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قلم چی- 1399

عبارات کدام گزینه کامل کنندة موارد زیر است؟  96
الف) براي مقایسه وضعیت «توزیع درآمد» بین کشورها، نسبت دهک « .................. » به « .................. » محاسبه می شود، هر چه این نسبت «

.................. » باشد «توزیع درآمد» در  آن جامعه « .................. » است.

ب) در تشکیل شاخص دهک ها، گروه اول که  درصد اولیۀ جمعیت را تشکیل می دهند،  ..................  درصد درآمد ملی و  درصد آخر 
..................  درصد درآمد ملی را دارند.

الف) اول - دهم - بیش تر - مناسب تر، ب) بیش ترین - کم ترین الف) دهم - اول - بیش تر - نامناسب تر، ب) بیش ترین - کم ترین

الف) اول - دهم - بیش تر - مناسب تر، ب) کم ترین - بیش ترین الف) دهم - اول - بیش تر - نامناسب تر، ب) کم ترین  - بیش ترین

1010

قلم چی- 1399
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به ترتیب عبارت کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  97
الف) در ادبیات اقتصادي، فقیر مطلق به چه کسی اطالق می شود؟

ب) عبارات کدام گزینه در خصوص شاخص دهک ها نادرست است؟
ج) با توجه به نمودار زیر که نشان دهندة وضعیت توزیع درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه به هزینۀ ده درصد فقیرترین افراد)

کشور فرضی  در سال هاي مخلتف است، کدام تفسیر در خصوص وضعیت توزیع درآمد در سال  میالدي در این کشور صحیح است؟
د) چه عواملی می تواند انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد کند؟

الف) فقیر مطلق کسی است که درآمد او از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد. ب) براي محاسبۀ این شاخص، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم
می کنند که در این طبقه بندي سطح درآمد از بیشترین به کمترین مدنظر قرار می گیرد. ج)  درصد ثروتمندان،  برابر  درصد فقرا درآمد داشته اند. د) برقراري

یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی

الف) فقیر مطلق کسی است که درآمد او از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد. ب) هر چه نسبت سهم دهک دهم به دهک اول در کشوري بیشتر باشد، توزیع
درآمد در آن جامعه نامناسب تر است. ج)  درصد ثروتمندان،  برابر  درصد فقرا درآمد داشته اند. د) تامین حداقل رفاه اجتماعی و کاهش انواع نابرابري ها

الف) فقیر مطلق کسی است که به نیازهاي ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد. ب) براي محاسبه این شاخص، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم
می کنند که  درصد اولیۀ جمعیت کمترین درآمد ملی و  درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند. ج)  درصد ثروتمندان،  برابر  درصد فقرا

درآمد داشته اند. د) توانمندسازي افراد و جلوگیري از استخدام نیروي کار غیرماهر

الف) فقیر مطلق کسی است که به نیازهاي ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد. ب) در کشور فرضی  اگر سهم دهک اول در سال  میالدي برابر با  درصد و
سهم دهک دهم برابر با  درصد باشد، براي داشتن وضعیت مناسب در توزیع درآمدها، در سال بعد سهم دهک اول باید از  درصد کم تر شود. ج)  درصد

ثروتمندان،  برابر  درصد فقرا درآمد داشته اند. د) توزیع عادالنۀ درآمدها و کاهش فقر

A1991
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27310

2510

24

ی)
سان

 ان
هم

(د
د 

صا
قت

ع ا
ام

 ج
ون

زم
آ



قلم چی- 1399 در ارتباط با تحریم اقتصادي کدام گزینه نادرست است؟  98

کشورهاي قدرتمند با اهداف سیاسی از جمله کسب منافع بیشتر، اهداف اقتصادي (براندازي یا اعمال فشار) و یا حتی به عنوان ابزار مکمل جنگ نظامی از تحریم
اقتصادي استفاده می کنند.

تحریم هاي اقتصادي به دو دستۀ تحریم تجاري (مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه) و تحریم مالی (مانع تراشی در مقابل
مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها) تقسیم می شوند.

در گذشته تحریم هاي تجاري بیش از تحریم هاي مالی رایج بود؛ اما امروزه جهانی شدن اقتصاد موجب شده است تا روز به روز از میزان تأثیرگذاري تحریم هاي تجاري
کاسته شود.

تحریم موجب می شود که کشور تحریم شونده با اتکا به نیروهاي داخلی به تولید دست بزند و مزیت هاي اقتصادي و رقابتی کسب کند. با اجراي صحیح این سیاست،
اقتصاد درون زا تحقق می یابد.

قلم چی- 1399

موارد کدام گزینه مبین پاسخ صحیح دو پرسش زیر است؟  99
الف) به ترتیب، «رفاه اجتماعی» درصدد برآوردن کدام یک از موارد زیر است و در چه صورتی تحقق می یابد؟

ب)عبارات کدام گزینه در خصوص فقر نادرست است؟

الف) برخورداري مادي و معنوي از امکانات موجود و کاهش فقر مطلق - مثبت بودن نرخ رشد اقتصادي و افزایش میل نهایی به پس انداز در گروه هاي باالي درآمدي،
ب) تهیدستی یا فقر مطلق به معناي نداشتن حداقل معیشت است.

الف) برخورداري از سالمت در جسم و روح افراد جامعه و کاهش نابهنجاري هاي اجتماعی - از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها، ب) هرچه سطح درآمد سرانه در
کشوري پایین تر باشد، میزان فقر عمومی نسبت به کشوري با درآمد سرانۀ باالتر، کم تر است.

الف) افزایش پس انداز ملی و رشد بیش تر اقتصادي - کاهش فقر نسبی و افزایش فاصلۀ دهک هاي درآمدي، ب) هرچه توزیع درآمد درکشوري نسبت به کشور دیگر
ناعادالنه تر باشد، نرخ فقر در آن کشور کم تر است.

الف) برخورداري از سالمت در جسم و روح افراد جامعه و کاهش نابهنجاري هاي اجتماعی - از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها، ب) درهر جامعه، افرادي که درآمد
آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کم تر باشد، زیر «خط فقر» قرار دارند.
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قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می کند و پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  100
الف) در دوران  ..................  بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را براي جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست

داد.
ب) در  ..................  حملۀ افغان و حتی کشورگشایی نادر و دست اندازي به اقتصاد هند اقتصاد ایران را تضعیف و از کانون تحوالت دور کرد.

ج) در دورة پهلوي کدام اقدام آخرین لطمه را بر بدنۀ کشاورزي و اقتصاد روستایی ایران زد؟
د) عبارت کدام گزینه در ارتباط با دورة پهلوي نادرست است؟

الف) سلسلۀ زند، ب) دورة پایانی حکومت صفویه، ج) تعدي حکومت پهلوي بر موقوفات و مالکیت هاي خصوصی و عمومی، د) اقتصاد ایران به جاي اتکا به قدرت هاي
بزرگ بر پایه هاي بومی و درون زاي داخلی و ملی خود متکی شد.

الف) قاجار، ب) دورة پایانی حکومت صفویه، ج) اجراي برنامۀ موسوم به انقالب سفید، د) در این دوران در نتیجۀ کاهش درآمدهاي نفتی، قدرت اقتصادي دولت کاهش
یافت.

الف) قاجار، ب) نیمۀ اول حکومت صفویه، ج) واگذاري منابع نفتی و معدنی به بیگانگان، د) در این دوران دولت حضوري گسترده در عرصۀ اقتصاد کشور داشت و
توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازي کند.

الف) صفویه، ب) دورة قاجار، ج) اجراي طرح هاي عمرانی متعدد با هدف ایجاد توسعۀ نمایشی، د) در این دوران عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی
شکل گرفت که با سایر الیه هاي دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی تناسب داشت.

قلم چی- 1399

با توجه به اطالعات مندرج در جدول رو به رو، به ترتیب «از راست به چپ»:  101

الف) «تولید کل» به قیمت «جاري» درسال 

ب) تولید کل به قیمت «ثابت» در سال  کدام است؟
 سال   سال    کاال   

 مقدار  قیمت  مقدار  قیمت 

            

           

الف)     ب)  الف)     ب) 

الف)    ب)  الف)    ب) 

1392

1392

13901392

A30015040075

B60400120700

114, 00065, 400114, 00064, 500

141, 00064, 500141, 00065, 400

قلم چی- 1397 تمام عبارات کدام گزینه صحیح است؟  102

اسالم فقط آخرت انسان را مورد توجه قرار می دهد. / قرآن تأکید می کند که رفع برخی مشکالت انسان در گروي عمل به آموزه هاي الهی است. / جامعه ي اسالمی براي
حفظ هویت و استقالل سیاسی و اقتصادي خود، باید به رشد و پیشرفت فرهنگی به مثابه یکی از مهمترین ابزارها توجه کند.

قرآن تأکید می کند که رفع همه ي مشکالت انسان در گروي عمل به آموزه هاي الهی است. / از ویژگی هاي مهم اسالم این است که عبادت را صرفًا به رابطه ي فرد با خدا
محدود می کند. / علی رغم وضعیت اقتصادي نابسامان یک کشور، آن کشور به خوبی می تواند با اتکا به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ي خویش را تعیین کند.

از ویژگی هاي مهم اسالم این است که به همه ي ارتباطات و پیوندهاي افراد با یکدیگر رنگ عبادت می زند. اسالم دنیا و آخرت را همراه با هم مدنظر قرار می دهد. /
کشوري که وضعیت اقتصادي آن نابسامان باشد، از نظر اجتماعی و سیاسی به بحران هاي گسترده دچار می شود.

اسالم دنیا و آخرت را همراه با هم مدنظر قرار می دهد. / از نظر اسالم، اقتصاد در زندگی فرد اهمیت ویژه اي دارد. علی رغم وضعیت اقتصادي نابسامان یک کشور، آن
کشور به خوبی می تواند با اتکا به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ي خویش را تعیین کند.
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قلم چی- 1397

پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟  103
الف) تعریف « .................. » دقیقًا دربرگیرندة سه نکتۀ مهم است که عبارت است از: «نامحدود بودن نیازها»، «کمیابی منابع» و «امکان مصارف

متعدد منابع»
ب) نیازهاي انسان محرك او « .................. »

ج) « .................. » راهنمایی انسان براي «بهترین انتخاب» و به کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است.
د) تصمیماتی که انسان در مورد «مسائل اقتصادي» می گیرد عمدتًا ریشه در  ..................

 ه) « .................. » همانند کسی که در راه خدا جهاد می کند، شایستۀ تقدیر است.

الف) علم اقتصاد، ب) براي فعالیت و تالش است. ج) هدف علم اقتصاد، د) نیازها و خواسته هاي نامحدود او دارد. ه) فردي که براي ارتقاء سطح زندگی خانواده اش
می کوشد.

الف) اندیشۀ اقتصادي، ب) براي فعالیت و تالش است. ج) موضوع علم اقتصاد، د) نیازهاي مادي و معنوي او دارد. ه) آن که عبادت و راز و نیازش با خدا وي را از دل
بستن به دنیا و اسیرشدن به مادیات رهانیده است.

الف) علم اقتصاد، ب) براي تحمل مشکالت و نارسایی هاي زندگی است. ج) تعریف علم اقتصاد، د) نیازهاي مادي او دارد. ه)  فردي که براي ارتقاء سطح زندگی
خانواده اش می کوشد.

الف) مکاتب اقتصادي، ب) براي برآورده شدن پاره اي از نیازها و احساس رضایت از زندگی است. ج) هدف علم اقتصاد، د) نیازها و خواسته هاي نامحدود او دارد. ه) آن
که عبادت و راز و نیازش با خدا وي را از دل بستن به دنیا و اسیرشدن به مادیات رهانیده است.

قلم چی- 1397 کدام گزینه در ارتباط با مازاد عرضه نادرست است؟  104

در وضعیت مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قیمتی کم تر به فروش برسانند.

در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی به دلیل گران بودن کاال، تولیدکنندگان که به به دنبال کسب سود بیشترند به تولید بیش تر می پردازند.

در حالت وجود مازاد عرضه، قیمت کاهش می یابد. این کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصلۀ عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.

در حالت مازاد عرضه چون گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالي مورد نیاز خود موفق نخواهند شد، حاضرند مبلغ بیش تري بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت
کاال می شود.
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قلم چی- 1397

با توجه به نمودار عرضه و تقاضاي یک کاالي خاص  در بازار که در نمودار زیر نمایش داده شده است:  105

الف) منحنی تقاضا و عرضه به ترتیب کدام است و هریک در کدام وضعیت
هستند؟

ب) قیمت تعادلی چند ریال است و در این سطح قیمت، حداکثر چند کیلو کاال
توسط تولیدکنندگان عرضه می شود؟

ج) در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی، بازار با چه وضعیتی مواجه است و تغییر
قیمت ها در چه جهتی خواهد بود؟

د) در سطح قیمت  ریال بازار، در چه وضعیتی قرار دارد؟
15 30 45 60 75

250
500
750

1000
1250

)به ریالقیمت (

مقدار عرضه و تقاضا
)به کیلو (

D

S

 

، ج) مازاد تقاضا – کاهش، د) کمبود عرضه اي معادل  کیلو الف)  –  – صعودي – نزولی، ب)  – 

، ج) کمبود عرضه – افزایش، د) کمبود عرضه اي معادل  کیلو الف)  –  – نزولی -  صعودي، ب)  – 

، ج) مازاد عرضه – کاهش، د) کمبود عرضه اي معادل  کیلو الف)  –  – نزولی – صعودي، ب)  – 

، ج) کمبود عرضه – کاهش، د) مازاد عرضه اي معادل  کیلو الف)  –  – نزولی – صعودي، ب)  – 

250

DS7503060

SD5003015

DS7504560

DS7504560

قلم چی- 1397 چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  106
الف) در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد تقاضا مواجه می شویم.

ب) اگر در بازار قیمت کاالیی در حال کاهش باشد می گوییم به دلیل کمبود عرضه، قیمت به سطح قیمت تعادلی پیش می رود.
ج) در کشور ما شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی تنها فروشندة محصوالت نفتی است اما تنها خریدار آن نیست.

د) عاملی که هماهنگی بین رفتار اقتصادي مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ایجاد و عرضه و تقاضا را مساوي هم می کند، قیمت کاالست.
هـ) نزولی بودل منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضاي آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار

تقاضا افزایش می یابد.

چهار سه دو یک
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قلم چی- 1397

107  جدول زیر، «تقاضا، عرضه و قیمت» مربوط به یک کاالي خاص در یک جامعه ي فرضی است:
الف) کدام ردیف هاي جدول به ترتیب بیانگر «مازاد عرضه» و «کمبود عرضه» است؟

ب) در قیمت  ریال حداکثر دریافتی عرضه کنندگان چند ریال است؟
تقاضا (به کیلو)قیمت (به ریال)عرضه (به کیلو)دیف

، ب)  الف) ردیف  و ردیف  ، ب)  الف) ردیف  و ردیف 

، ب)  الف) ردیف  و ردیف  ، ب)  الف) ردیف  و ردیف 

2250

11251000675

22101250510

32651500430

43751750375

54302000265

65102250210

76752500125

511, 147, 500261, 147, 500

41472, 50073472, 500

قلم چی- 1397

در جامعه اي فرضی در مدت یک سال کاالها و خدمات زیر تولید شده است. چنان چه جمعیت این کشور  میلیون نفر و هزینه ي  108

استهالك  ارزش پوشاك باشد:

الف) تولید خالص داخلی چند میلیون ریال است؟
ب) تولید خالص داخلی سرانه در این کشور کدام است؟

 میلیون ریالمواد غذایی
 میلیون ریالپوشاك

 میلیارد ریالماشین آالت
 میلیون ریاللوازم التحریر

 ارزش مواد غذاییخدمات ارائه شده

، ب)  ریال الف)  ، ب)  ریال الف)  ، ب)  ریال الف)  ، ب)  ریال الف) 

8
1
2

140

220

32

410

51
5

20682852072258٫52068258٫52072258٫5

قلم چی- 1397

جدول زیر مبین اقالم مختلف درآمدي مربوط به یک سال اعضاي یک جامعۀ فرضی بوده و جمعیت کل این جامعه  میلیون نفر  109
می باشد، درآمد ملی و درآمد سرانه در این جامعه به ترتیب چند تومان است؟

 توماندستمزدها
 تومانقیمت خدمات سرمایه
 توماندرآمد صاحبان امالك

 تومانسود شرکتها و مؤسسات
 توماندرآمد صاحبان مشاغل آزاد

10

1160, 000, 000

2400, 000, 000

3200, 000, 000

4100, 000, 000

5400, 000, 000

110 − 1, 110, 000, 000126 − 1, 260, 000, 000129 − 1, 290, 000, 000116 − 1, 360, 000, 000
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قلم چی- 1397

در صورتی که هزینه هاي مستقیم یک تولیدکننده در طول یکسال برابر با  ریال و هزینه هاي غیرمستقیم آن برابر با   110

 ریال باشد و درآمدي بالغ بر  ریال در طول یک سال کسب کرده باشد، به ترتیب:
الف) سود حسابداري و سود اقتصادي این تولیدکننده چند میلیون ریال است؟

ب) کدام توضیح بیانگر هزینه هاي مستقیم تولید می باشد؟
ج) اقتصاددانان کدام هزینه ها را «هزینه هاي فرصت» می نامند؟

، ب) مبالغی که تولیدکنندگان براي تولید صرف می کنند. ج) هزینه هاي غیرمستقیم الف) 

، ب) مبالغی که تولیدکنندگان براي عرضه صرف می کنند. ج) هزینه هاي مستقیم الف) 

، ب) مبالغی که تولیدکنندگان براي جابه جایی مواد اولیه صرف می کنند. ج) هزینه هاي غیرمستقیم الف) 

، ب) مبالغی که تولیدکنندگان براي تولید صرف می کنند. ج) هزینه هاي غیرمستقیم الف) 

40, 000, 000

18, 000, 00080, 000, 000

22– 40

20– 42

22– 40

22– 42

قلم چی- 1397

میانگین قیمت کاالها و خدمات قرار داده شده در «سبد خانوار یک جامعۀ فرضی» در ابتداي سال  میالدي مبلغ  دالر  111

، مبلغ  دالر باشد. در این صورت «نرخ برآورده شده است. چنان چه به فرض، میانگین قیمت همین کاالها و خدمات در پایان سال 

تورم» در سال  میالدي چند درصد است؟

200350, 000

200365, 000

2003

25201530

قلم چی- 1397

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  112
الف) چرا دولت ها، چاپ و انتشار اسکناس را برعهده گرفتند؟

ب) «بانک تخصصی» چه نوع بانکی است؟
ج) قدرت خرید پول در جامعه به چه موردي بستگی دارد و این رابطه چگونه است؟

الف) بی مباالتی و یا سوء استفاده برخی از صرافان و سخت بودن آشنایی و اعتبار سنجی انواع رسیدها و صرافی ها توسط مردم، ب) بانکی است که به همۀ مردم خدمت
ارائه نمی کند و فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد خدمت ارائه می کند، ج) سطح تولید در جامعه- رابطۀ مستقیم

الف) نقل و انتقال اسکناس دشوار بود و بشر به دنبال آسانی بیشتر مبادالت بود، ب) نقش آسان سازي مبادالت و دادن وام هاي اعتباري را برعهده دارد، ج) سطح عمومی
قیمت ها- معکوس

الف) بی مباالتی و یا سوء استفاده برخی از صرافان و سخت بودن آشنایی و اعتبار سنجی انواع رسیدها و صرافی ها توسط مردم، ب) بانکی است که به همۀ مردم خدمت
ارائه نمی کند و فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد خدمت ارائه می کند، ج) سطح عمومی قیمت ها- معکوس

الف) نقل و انتقال اسکناس دشوار بود و بشر به دنبال آسانی بیشتر مبادالت بود، ب) نقش آسان سازي مبادالت و دادن وام هاي اعتباري را برعهده دارد، ج) سطح تولید
در جامعه- رابطۀ مستقیم

قلم چی- 1397

اگر در یک کشور فرضی، به ترتیب موجودي سپرده هاي دیداري و غیردیداري افراد نزد بانک ها معادل  و  هزار میلیارد ریال  113

باشد و با فرض اینکه مجموع سپرده هاي مدت دار اشخاص معادل  مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري آنان باشد، مجموع سپرده هاي

پس انداز افراد چقدر است؟

 هزار میلیارد ریال هزار میلیارد ریال هزار میلیارد ریال هزار میلیارد ریال

120280
2
5

120168160112
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قلم چی- 1397

باتوجه به مطالب زیر، کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  114

«در سال هاي گذشته کسی که یک میلیون تومان پول داشت، می توانست با آن یک دستگاه کاشانه بخرد یا با  تومان می شد یک دستگاه
اتومبیل خرید، اما در حال حاضر با ده میلیون تومان حداکثر بتوان یک دستگاه اتومبیل دست دوم خرید.»

الف) چه زمانی قدرت خرید پول دستخوش تغییر می شود؟
ب) چرا پول نتوانسته است قدرت خریدش را حفظ کند؟

ج) قدرت خرید پول در جامعه به چه موردي بستگی دارد و رابطۀ آن ها چگونه است؟
د) چرا تورم یکی از مشکالت اقتصادي است؟

الف) زمانی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب) زیرا نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند. ج) سطح عمومی قیمت ها معکوس، د) زیرا
باعث کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس اندازکنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد.

الف) زمانی که ارزش یک واحد پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش نداشته است. ب) زیرا عرضه و تقاضاي کل در جامعه با یکدیگر نابرابر هستند. ج)
نقدینگی – مستقیم، د) زیرا باعث کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس اندازکنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد.

الف) زمانی که یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب) زیرا نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند. ج) نقدینگی – مستقیم، د) زیرا سطح عمومی
قیمت ها کاهش یافته و این باعث به وجود آمدن رکود در جامعه می شود.

الف) زمانی که ارزش یک واحد پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش نداشته است. ب) زیرا عرضه  و تقاضاي کل در جامعه با یکدیگر نابرابر هستند. ج)
سطح عمومی قیمت ها – معکوس، د) زیرا سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته و این باعث به وجود آمدن رکود در جامعه می شود.

50٫000

قلم چی- 1397

کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش هاي زیر را بیان می کند؟  115
الف) در کدام گزینه به ترتیب در کشور ذکر شده، «شاخص رشد» با «شاخص توسعه» هماهنگ نیست و در کدام کشور این هماهنگی وجود دارد؟

ب) باتوجه به جدول زیر: نرخ امید به زندگی در موزامبیک، تولید ناخالص داخلی سرانه در نروژ، نرخ باسوادي بزرگساالن در
موزامبیک به ترتیب از (راست به چپ) کدام است؟

ج) کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست شمارة  و  جدول زیر است؟
نرخ مرگ و میرشاخص ها

نوزادان
در هر نوزاد

امید به زندگی
(سال) 

نرخ با سوادي
بزرگساالن
(به درصد)

تولید ناخالص داخلی 
PPP سرانه ( به دالر

( ثابت سال 
کشورها

موزامبیک

حدود  نروژ

) کشور با توسعه انسانی ضعیف )( )

الف) چین – موزامبیک، ب)   سال –  دار -   درصد – ج)   نفر -   درصد

الف) موزامبیک – چین، ب)   سال –  دالر -   درصد – ج)   نفر -   درصد

الف) موزامبیک – چین، ب)   سال –  دالر -   درصد – ج)   نفر-    درصد

الف) چین – موزامبیک، ب)   سال –  دالر -   درصد – ج)   نفر -   درصد

12

2011

61٫5??1070

2٫381٫6100?

431−2−

12756257٫189٫450٫6

12756257٫161٫550٫6

6244850٫661٫557٫1

6244850٫689٫457٫1
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قلم چی- 1397

عبارات زیر به ترتیب از نظر صحیح و غلط بودن در چه وضعیتی قرار دارند؟  116

الف) در سال  تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور سوئیس بیش از  دالر بوده است.
ب) اقتصاددانان براي مقایسۀ بهتر کشورها و روند تغییرات آن ها تنها به شاخص هاي توسعه توجه دارند.

ج) الگوهاي توسعه به طور معمول به تفاوت هاي بومی و محلی کشورها و هم چنین به تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش هاي اجتماعی آن ها توجه الزم
را ندارند.

د) مواردي چون دسترسی به ارتباطات و فناوري اطالعات، مالکیت، وضعیت فساد و مبارزه با آن و ... در شاخص توسعۀ انسانی مورد توجه
متخصصان قرار می گیرد.

ھ) تفاوت و شکاف عمیق بین کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته به هیچ وجه به سطح درآمد سرانه محدود نمی شود و تقریبًا در تمامی
شاخص هاي توسعه (البته با درجات متفاوت) وجود دارد.

غ – ص – غ – غ – ص غ – غ – ص – ص – غ ص – غ – غ – ص – ص غ – غ – ص – غ – ص 

201570675

قلم چی- 1397

اعمال سیاست هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی، روحیۀ امید و اطمینان نسبت به آینده را در مردم تقویت می کند و انسجام و  117
همکاري بیش تري در اجراي برنامه هاي ... پدید می آورد. هرگونه سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی انسان به افزایش
بهره وري نیروي کار و در پی آن .... منجر می شود. کاهش فقر و ... می تواند انگیزة همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرایند توسعۀ

سالم اقتصادي ایجاد کند.

توسعه – افزایش درآمد ملی – توزیع عادالنۀ درآمدها رشد و توسعه – افزایش منابع ملی – توانمندسازي افراد

توسعه – افزایش درآمد ملی – توانمندسازي افراد رشد و توسعه – افزایش منابع ملی – توزیع عادالنۀ درآمدها

قلم چی- 1397
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به ریالقیمت ((

مقدار عرضه و تقاضا
به کیلوگرم ((
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باتوجه به نمودار زیر:  118

الف) در قیمت  ریال، بازار در چه وضعیتی قرار دارد؟
ب) قیمت و مقدار تعادلی به ترتیب کدام است؟

و خریداران عمدة کاال و خدمات براي به دست آوردن کاال و
خدمات مورد نیاز خود ..... برگزار می کنند.

الف) مازاد عرضه اي به میزان  کیلوگرم، ب)  ریال،  کیلوگرم – مناقصه

الف) مازاد عرضه اي به میزان  کیلوگرم، ب)  ریال،  کیلوگرم – مناقصه

الف) مازاد عرضه اي به میزان  کیلوگرم، ب)  ریال،  کیلوگرم – مزایده

الف) مازاد عرضه اي به میزان  کیلوگرم، ب)  ریال،  کیلوگرم – مزایده

500

500300600

400400800
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400400800
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قلم چی- 1397

میلیارد دالرارزش ماشین آالت
میلیارد دالرارزش مواد غذایی

 ارزش ماشین آالتارزش خدمات ارائه شده

میلیاردارزش تولید خارجیان مقیم کشور
میلیارد دالرارزش تولید افراد کشور که در خارج ساکن هستند

 ارزش مواد غذاییهزینۀ استهالك

 میلیارد دالرارزش کاالهاي واسطه اي به کار رفته در تولید ماشین آالت
 

در کشوري کاالهاي زیر در مدت یک سال توسط افراد کشور که در داخل کشور ساکن هستند، تولید شده است. باتوجه به ارزش  119
کاالهاي مذکور و سایر داده ها به ترتیب:

الف) تولید خالص داخلی ب) تولید ناخالص داخلی
ج) تولید خالص ملی چند میلیارد دالر است؟

، ج)  ، ب)  الف) 

، ج)  ، ب)  الف) 

، ج)  ، ب)  الف) 

، ج)  ، ب)  الف) 

96
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قلم چی- 1397

نرخ مالیاتطبقات درآمد

معاف از پرداخت مالیاتدرآمدهاي تا  ریال

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال

جدول زیر نرخ هاي مالیاتی را براي طبقات مختلف درآمدي نشان می دهد. میزان مالیات ماهانۀ پرداختی و ماندة خالص ساالنۀ شخصی که  120

,70در ماه  ریال درآمد دارد، به ترتیب چند ریال است؟ (نرخ مالیاتی مورد محاسبه نرخ تصاعدي طبقه اي است.) 000

40000

6000010

8000015

9000020

714, 000 − 10, 500

62, 500 − 7, 500

700, 000 − 10, 500

750, 000 − 7, 500

قلم چی- 1397

300
400

500
600
700

4 6 8 10

به ریالقیمت ((

به کیلومقدار عرضه و تقاضا ((

باتوجه به منحنی هاي عرضه و تقاضاي یک کاالي خاص در بازار، کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟   121

الف) عرضه کنندگان در قیمت  ریال، چند کیلو کاال
تولید می کنند و چه مازاد یا کمبودي در بازار وجود دارد و کدام عامل

باعث پیش روي بازار این کاال به سوي تعادل می شود؟
ب) به ترتیب مقدار «قیمت تعادلی»، «تقاضاي تعادلی» و «عرضۀ

تعادلی» کدام است؟   
ج) اگر کاالي مورد نظر یک کاالي ضروري باشد، آن گاه کشش قیمتی

تقاضا چگونه خواهد بود؟

الف)  کیلو – مازاد عرضه اي معادل  کیلو – کاهش قیمت، ب)  ریال –  کیلو –  کیلو، ج) زیاد

الف)  کیلو – کمبود عرضه اي معادل  کیلو – افزایش قیمت، ب)  ریال –  کیلو –  کیلو، ج) کم

الف)  کیلو – کمبود عرضه اي معادل  کیلو – افزایش قیمت، ب)  ریال –  کیلو –  کیلو، ج) کم

الف)  کیلو – مازاد عرضه اي معادل  کیلو – کاهش قیمت، ب)  ریال –  کیلو –  کیلو، ج) زیاد
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قلم چی- 1397 به ترتیب هر کدام از عبارات زیر، به کدام اصل قانون اساسی اشاره دارد؟  122
ـ هر منطقه، فراخور نیازها و استعداد رشد خود، باید سرمایه و امکانات الزم را در دسترس داشته باشد. 

ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.
ـ فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.

ـ هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگري سلب کند.

اصل  ـ اصل  ـ اصل  ـ اصل  اصل  ـ اصل  ـ اصل  ـ اصل 

اصل  ـ اصل  ـ اصل  ـ اصل  اصل  ـ اصل  ـ اصل  ـ اصل 

4748504645464749

4847504948475046

قلم چی- 1397 چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟  123
الف) در اغلب کشورهاي توسعه یافته، پیشرفت ها به بهاي تخریب شدید محیط زیست بوده است.

ب) پنج اصل  تا  قانون اساسی به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها و درآمدهاي دولت، بحث بودجه و نهادهاي تصویب کننده و ناظر بر
حسن اجراي آن تأکید دارد.

ج) پس از جنگ هشت ساله با عراق سعی شد تا دولت به نقش و وظایف اصلی خود باز گردد و مشارکت بخش هاي خصوصی و مردمی را در اقتصاد
کشور افزایش دهد.

د) دولتی شدن بیش از حد اقتصاد ایران در اواخر دهۀ شصت و با دولتی شدن بازرگانی بین المللی شکل گرفت.

سه صفر دو یک

5155

قلم چی- 1397 کدام گزینه در خصوص مباحث اقتصاد بین الملل نادرست است؟  124

کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... انجام می شود «محصوالت راهبردي» نام دارند، مانند محصوالت کشاورزي و صنایع دفاعی و
نظامی

در فضاي رقابتی، فقط کسانی برنده اند که ضمن شناسایی و افزایش توانمندي هاي تولیدي خود (مزیت نسبی)، فرصت هاي بین المللی را نیز به خوبی بشناسد و با
هوشمندي و کوشش فراوان و افزایش همکاري هاي دو جانبۀ بین المللی از آن ها بهره مند شوند.

«احیاي مزیت هاي بالقوه» (مانند محصوالت کشاورزي جدید و پرمحصول یا صنایع جدید دریایی) و «خلق مزیت هاي اقتصادي جدید» به ویژه در عرصه خدمات، علم و
فناوري و صنایع فرهنگی (تمام محصوالت نرم) می تواند کشورها را از مسیر عقب ماندگی قبلی برهاند.

مزیت داشتن یا نداشتن، مفهومی ایستا و دائمی است. به عبارت دیگر اگر کشوري به دلیل محدودیت هاي طبیعی، مزیت اقتصادي نداشته باشد به این معنی است که
نمی تواند به مزیت دست یابد.

34
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قلم چی- 1397

جدول زیر بیانگر وضعیت توزیع درآمدها در کشور فرضی  در سال  میالدي بر اساس شاخص دهک ها است. اگر تفاوت سهم  125

دهک هاي پنجم و ششم  درصد و تفاوت سهم دهک هاي دوم و هفتم  درصد باشد، در این صورت:

وضعیت توزیع درآمد در کشور  در سال  میالدي

وضعیت توزیع درآمد در کشور  درسال  میالدي
 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

 درصدسهم دهک چهارم
؟سهم دهک پنجم
 درصدسهم دهک ششم
؟سهم دهک هفتم
 درصدسهم دهک هشتم
 درصدسهم دهک نهم
؟سهم دهک دهم

درصد درآمد ملی درصد جمعیت کشور
الف) سهم دهک هاي پنجم، هفتم و دهم چند درصد است؟

ب) اگر مجموع جمعیت افراد دهک هاي سوم تا ششم  میلیون نفر باشد، جمعیت کل کشور چند میلیون نفر است؟

ج) اگر درآمد ملی معادل  میلیارد دالر باشد، به ترتیب سهم دهک هاي اول و هشتم چند میلیارد دالر است؟

 ، ، ج)  ،  الف)       ، ب)  ،      ج)   الف)      ، ب) 

 ، ، ج)  الف)  ، ب)   ، ، ج)   الف)     ، ب) 

A1900

29

A1900

A1900

2

3

7

7

11

14

17

100100

28

42000

%20 − %13 − %8112440588%20 − %13 − %870840588

%18 − %12 − %91124405880%18 − %12 − %9708405880

قلم چی- 1397

عبارات زیر به کدام اصل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اشاره دارند؟  126
الف) نظام اقتصاد جمهوري اسالمی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

ب) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی که نیازهاي عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحلۀ خودکفایی برساند و از وابستگی
برهاند.

ج) دولت موظف است ثروت هاي ناشی از ربا، غصب و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به
بیت المال بدهد.

د) در بهره برداري از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهاي ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت هاي اقتصادي میان استان ها و مناطق مختلف
کشور، باید تبعیض در کار نباشد.

هـ) در جمهوري اسالمی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفۀ عمومی
تلقی می گردد.

و) انفال و ثروت هاي عمومی در اختیار حکومت  اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید.

43 − 44– 47 − 49 − 50 − 4843 − 44 − 49 − 48 − 47 − 45

44 − 43 − 49 − 48 − 50 − 4544 − 43 − 47 − 49 − 50 − 48
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قلم چی- 1397 در ارتباط با سال هاي اول بعد از پیروزي انقالب کدام گزینه نادرست است؟  127

 به دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت هاي اقتصادي، ادارة تعداد قابل توجهی از کارخانه ها مؤسسات تولیدي- تجاري به دولت سپرده شد.

 با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران وضعیتی پدید آمد که دولت به ناچار و ناخواسته در عرصۀ اقتصادي کشور حضور یافت.

 دولت با هدف جلوگیري از کنترل بحران ها و نابسامانی هاي اقتصادي و اجتماعی به فعالیت در عرصۀ اقتصاد پرداخت.

نوسازي و توسعۀ ایران در این زمان به صورتی ظاهري و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد.

قلم چی- 1397

با توجه به جدول مالیاتی زیر به ترتیب میزان مالیات ساالنه و ماندة خالص ماهانۀ فردي که در ماه  میلیون ریال درآمد دارد کدام  128
است؟ ( نرخ مالیاتی مورد محاسبۀ نرخ تصاعدي است.)

نرخ مالیاتیمیزان درآمد 

  معاف از پرداخت مالیاتدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه 

  با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا و بیش تر از  میلیون ریال در ماه

 ریال-  ریال ریال-  ریال

 ریال-  ریال ریال-  ریال

30

10

2010

3015

4020

540000003060000004500000306000000

5400000025500000450000025500000

قلم چی- 1398

با توجه به اطالعات جدول زیر:  129

الف) به ترتیب سود حسابداري و سود ویژة ساالنۀ تولیدکننده چند ریال است؟
ب) در تکمیل فرم اظهارنامۀ مالیاتی، این تولیدکننده کدام مبلغ را باید درج کند؟ (تولیدکننده خود صاحب ابزار تولید و کارگاه است.) 

، ب)  ریال - الف) 

، ب)  ریال - الف) 

، ب)  ریال - الف) 

، ب)  ریال - الف) 

∣

∣

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

2000
100, لایر000
20, لایر000

4
30, لایر000

320, لایر000
200, لایر000

تعداد محصول تولید شده و فروختھ شده در طول یک سال

ارزش ھریک از محصوالت فروختھ شده
ھزینۀ خرید مواد اولیۀ مورد نیاز ساالنھ

تعداد کارمندان استخدام شده
حقوق متوسط ماھانۀ ھر فرد

ارزشمندی ساالنۀ ابزار تولید در صورت اجاره داده شدن

ارزشمندی ساالنۀ کارگاه تولید در صورت اجاره داده شدن

∣

∣

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

198, 450, 000198, 000, 000198, 000, 000

198, 450, 000198, 000, 000198, 450, 000

198, 540, 000198, 020, 000198, 020, 000

198, 540, 000198, 020, 000198, 540, 000

قلم چی- 1398 کدام گزینه دربارة وضعیت کمبود و مازاد عرضه در بازار نادرست است؟  130

در حالت کمبود عرضه، قیمت زیاد می شود. این افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصلۀ عرضه و تقاضا از بین می رود.

در وضعیت مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان موفق می شوند کاالیشان را بفروشند بنابراین حاضر خواهند بود کاالي بیشتري عرضه کنند.

در حالت مازاد عرضه، قیمت کاهش می یابد. این کاهش قیمت تا سطحی ادامه پیدا می کند که در آن، فاصلۀ عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.

هرگاه در بازار، قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد، عواملی آن را به سمت قیمت تعادلی می کشانند، مشروط بر این که عوامل بیرونی مثل قیمت گذاري دولت مانع این
تعدیل نشود.
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قلم چی- 1398

با توجه به نمودار عرضه و تقاضاي زیر که بیانگر وضعیت بازار در یک کاالي خاص است، پاسخ هریک از عبارات زیر به ترتیب در کدام  131
گزینه آمده است؟

  الف) در قیمت  ریال حداکثر درآمد تولیدکننده چند ریال
خواهد بود؟

ب) در قیمت  ریال با چه وضعیتی در بازار روبرو هستیم؟
ج) در کدام قیمت در بازار حداکثر دریافتی عرضه کنندگان با

حداکثر پرداختی تقاضاکنندگان یکسان است؟
د) افزایش قیمت در بازار نوعی از کاال در کدام حالت رخ می دهد؟

به ریال قیمت

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

100

150

200

250

300

S

D
کیلوگرمبه مقدار عرضه و تقاضا

( (

( (

350

400

12
00

 - کمبود عرضه -  - کمبود عرضه - مازاد تقاضا -  - مازاد عرضه

 - کمبود عرضه -  - کمبود عرضه - مازاد تقاضا - - کمبود تقاضا 

350

200

350, 00060070, 000250

70, 000250350, 000600

قلم چی- 1398

یک کارخانه تولید کاشی دستگاهی براي خط تولید خود به قیمت  میلیارد ریال خریداري می کند با توجه به عمر مفید  سالۀ این  132
دستگاه:

الف) هزینۀ استهالك سالیانه این دستگاه چقدر است؟

ب) اگر در شش سال آخر عمر مفید این دستگاه قیمت آن  درصد افزایش پیدا کند و این قیمت تا پایان عمر مفید آن ثابت بماند، هزینۀ

استهالك  سال اخیر این دستگاه و قیمت جدید آن به ترتیب کدام است؟

، ب)  -  الف) 

، ب)  -  الف) 

، ب)  -  الف) 

، ب)  -  الف) 

4530

18

5

1, 500, 000, 0008, 850, 000, 00053, 100, 000, 000

1, 500, 000, 0008, 750, 000, 00053, 100, 000, 000

2, 500, 000, 0008, 850, 000, 00055, 100, 000, 000

2, 500, 000, 0008, 750, 000, 00055, 100, 000, 000

قلم چی- 1398

در جدول زیر سطح عمومی قیمت ها در ابتدا و انتهاي یک سال مشخص براي سه کشور فرضی B ، A و C آورده شده است. اگر نرخ  133
تورم در هر سه کشور یکسان باشد:

 الف) سطح عمومی قیمت ها در انتهاي سال براي کشور  کدام
است؟

ب) سطح عمومی قیمت ها در ابتداي سال براي کشور  کدام است؟
ج) نرخ تورم در این کشور ها چند درصد است؟

سطح عمومی قیمت ها در ابتدايکشورها
سال

سطح عمومی قیمت ها در انتهاي
سال

؟

؟

، ج)  ، ب)  الف)  ، ج)  ، ب)  الف)  ، ج)  ، ب)  الف)  ، ج)  ، ب)  الف) 

B

CA5070

B80

C140

100100301107030112100401127040
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قلم چی- 1398 پاسخ صحیح پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  134
الف) کدام عملکرد و فعالیت در رابطه با بانک ملی صحیح است؟

ب) بانک توسعۀ صادرات کدام وظیفه را برعهده دارد؟
ج) کدام مورد از فعالیت هاي مختلف بانک ها محسوب می شود؟

د) کدام بانک می تواند شرکت ها و واحدهاي تولیدي تأسیس کند؟

الف) واسطه و وکیل سپرده گذاران براي سرمایه گذاري و مشارکت در زمینۀ تولید است. ب) این بانک فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمات می کند. ج)
انجام دادن وظیفۀ قیمومت، د) بانک توسعه اي

الف) بانک تجاري است که صرفًا نقش آسان سازي مبادالت را دارد. ب) این بانک فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمات می کند، نه به همۀ مردم، ج)
نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشیاي قیمیتی مشتریان، د) بانک سرمایه گذاري

الف) به فعالیت براي توسعۀ مناطق محروم و تأمین مالی طرح هاي عمرانی می پردازد. ب) نقس آسان سازي مبادالت را دارد. ج) خرید و فروش سهام در بورس اوراق
بهادار، د) بانک توسعۀ صادرات

الف) حاکم پولی و اعتباري کشور است. ب) به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمت می کند، نه به همۀ مردم، ج) خرید و فروش ارز، د) بانک مرکزي

قلم چی- 1398 فعالیت هاي بازار سرمایه به ترتیب چگونه منجر به موارد زیر می شود؟  135
الف) کاهش نرخ تورم

ب) تنظیم معامالت بازار سرمایه
ج) جلوگیري از نوسان شدید قیمت ها

د) افزایش حجم سرمایه گذاري در جامعه

الف) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، ب) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، ج) با برقراري ارتباط
بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، د) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار

الف) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، ب) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار، ج) با برقراري ارتباط
بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، د) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

الف) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، ب) با برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، ج) با
بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار، د) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد

الف) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، ب) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار، ج) با تشویق مردم به
پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، د) با برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه

قلم چی- 1398 هر یک از فعالیت هاي زیر، از سوي بازار سرمایه به ترتیب چه آثار و نتایجی در اقتصاد جامعه به دنبال دارد؟  136
الف) تشویق کردن مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

ب) برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه
ج) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار

الف) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند. ب) حجم سرمایه گذاري در جامعه را افزایش می دهد. ج) در کاهش نرخ تورم مؤثر است.

الف) در کاهش نرخ تورم مؤثر است. ب) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. ج) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) در کاهش نرخ تورم مؤثر است. ب) حجم سرمایه گذاري در جامعه را افزایش می دهد. ج) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند. ب) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.ج) حجم سرمایه گذاري در جامعه را افزایش می دهد.
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قلم چی- 1398 کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندة جاهاي خالی عبارات زیر است؟  137
الف) بورس با .................. معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

ب) بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، .................. 
پ) اولین کاري که در بورس براي سرمایه گذاري باید انجام داد، .................. است.

ت) افراد باید .................. خود را به بورس بیاورند و به بورس نگاه .................. نکنند.
ث) بورس با .................. تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها، ب) در کاهش نرخ تورم مؤثر است. پ) تقاضاي برگۀ درخواست خرید، ت) همۀ سرمایه ها - بلندمدت، ث) با
تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

الف) ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، ب) حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش می دهد. پ) گرفتن شناسۀ معامالتی، ت) سرمایه هاي
مازاد - کوتاه مدت، ث) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار

الف) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها، ب) حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش می دهد. پ) تقاضاي برگۀ درخواست خرید، ت) سرمایه هاي مازاد -
بلندمدت، ث) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار

الف) ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، ب) در کاهش نرخ تورم مؤثر است. پ) گرفتن شناسۀ معامالتی، ت) همۀ سرمایه هاي - کوتاه مدت، ث)
با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

قلم چی- 1398 پاسخ درست پرسش هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  138
الف) کدام یک از اسناد اعتباري همانند پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد؟

ب) اسناد اعتباري بلندمدت توسط کدام سازمان ها یا نهادها منتشر می شود؟
پ) کدام عامل سبب شد که شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد؟

ت) مهم ترین مشکل پول فلزي چه بود؟
ث) به ترتیب در گذشته در روسیه و هندوستان کدام کاالها خواهان بیش تري داشت و به عنوان اولین پول مورد استفاده قرار گرفتند؟

الف) چک، ب) مؤسسات خصوصی - بانک مرکزي، پ) افزایش حجم و سرعت مبادالت پولی، ت) اشغال فضاي زیاد، ث) صدف - پوست سمور

الف) سفته، ب) بانک مرکزي - دولت، پ) ایجاد چک و استقبال مردم از آن، ت) اشغال فضاي زیاد، ث) صدف - پوست سمور

الف) پول تحریري، ب) دولت - مؤسسات خصوصی، پ) ایجاد چک و استقبال مردم از آن، ت) محدود بودن میزان طال و نقرة در دسترس بشر، ث) پوست سمور -
صدف

الف) اوراق مشارکت، ب) مؤسسات دولتی - مؤسسات خصوصی، پ) افزایش حجم و سرعت مبادالت پولی، ت) محدود بودن میزان طال و نقرة در دسترس بشر، ث)
پوست سمور - صدف
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قلم چی- 1398 کدام عبارت ها به ترتیب درست هستند؟  139
الف) انحصارگر «قیمت گذار است» و خریداران در بازار انحصاري قیمت پذیرند.

ب) شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی در کشور ما انحصارگر در خرید و فروش محصوالت نفتی است.
ج) فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه ها و حراجی ها، مناقصه و خریداران عمدة کاال و خدمات (مثل خریدهاي دولتی) مزایده برگزار می کنند.

د) کاالهاي مصرفی در طول زمان بادوام است و خدمات آن ها در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرد و تولیدکننده با آن ها ارزش افزوده
ایجاد می کند.

هـ) انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود؛ زیرا وظیفۀ ترکیب سایر
عوامل تولید را نیز برعهده دارد.

الف، ب، د الف، ب، هـ ب، ج، هـ الف، د، هـ

قلم چی- 1398 در کدام گزینه موراد اول و دوم درست ولی مورد سوم نادرست است؟  140

سطح پایین توسعه در کشور موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور هماهنگی دارد. - نرخ مرگ و میر نوزادان در کشور موزامبیک  در هر هزار تولد است. -

حدود  جمعیت  میلیارد نفري کرة زمین در کشورهاي توسعه یافته زندگی می کنند.

متوسط نرخ باسوادي بزرگساالن در  کشور با توسعۀ انسانی ضعیف  درصد است. - درآمد سرانۀ ساالنه در بیش از  کشور در حال توسعۀ فقیر از 

دالر بیش تر است. -  جمعیت  میلیارد نفري کرة زمین در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته زندگی می کنند.

امروزه یکی از معیارهاي رایج براي طبقه بندي کشورهاي مختلف دنیا، طبقه بندي براساس سطح توسعه یافتگی است. - در کشور قطر با جمعیتی حدود  هزار نفر،
تولید ناخالص داخلی سرانۀ ساالنه به قیمت هاي سال  حدود  دالر  است. - تولید ناخالص داخلی سرانه به دالر  ثابت سال  در

کشور نروژ  است.

امید به زندگی در کشور موزامبیک  سال است. - نرخ باسوادي بزرگساالن در کشور ایران  درصد است. متوسط نرخ مرگ و میر نوزادان در  کشور با توسعۀ
انسانی زیاد،  در هر هزار تولد است.
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قلم چی- 1398

اگر ساالنه در یک بنگاه تولیدي  قطعه دستگاه تهویۀ هوا تولید شده باشد و  پرسنل مشغول به کار باشند و همچنین ماشین آالت  141
بنگاه براي خود صاحب بنگاه باشد، به ترتیب میزان سود ساالنۀ حسابداري و سود ویژة آن با توجه به موارد ذیل چند تومان خواهد

بود؟

- اجارة ماهانۀ بنگاه  تومان

- حقوق ماهانۀ هر پرسنل  تومان

- هزینۀ استهالك  اجارة ساالنۀ بنگاه

- قیمت فروش هر قطعه  تومان

- ارزش مندي ساالنۀ ماشین آالت بنگاه در صورت اجاره داده شدن  تومان

 -  - 

 -  - 

80012

1400, 000

2350, 000

3
2
3

44, 000, 000

54, 500, 000

3, 173, 100, 0003, 141, 600, 0003, 137, 100, 0003, 141, 600, 000

3, 141, 600, 0003, 137, 100, 0003, 141, 600, 0003, 173, 100, 000
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قلم چی- 1398

فردي زمینی در اختیار دارد و نمی داند در این زمین به کاشت چه محصولی مبادرت کند. وي فهرستی از محصوالت و منافع حاصل از  142
فروش هرکدام فراهم کرده است. با توجه به جدول زیر:

الف) انتخاب وي کدام محصول خواهد بود؟
ب) هزینۀ فرصت انتخاب او کدام است؟

مقدار محصولنام محصول
(به کیلو)

منافع حاصل از فروش هرکیلو محصول
(به تومان)

 چغندر

 سیب زمینی

 پیاز

 کلم

 کاهو

الف) کلم ب)  تومان منفعت حاصل از کشت کاهو الف) کاهو ب)  تومان منفعت حاصل از کشت کلم

الف) کلم ب)  تومان منفعت حاصل از کشت سیب زمینی الف) کاهو ب)  تومان منفعت حاصل از کشت سیب زمینی

11001000

21201300

3802000

4951750

51152100

166, 250166, 250

166, 250160, 000

قلم چی- 1398

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  143
الف) فعالیت هاي بازار سرمایه چگونه در کاهش نرخ تورم مؤثر است؟

ب) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، چیست؟
ج) بازار سرمایه با برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، چه اثري بر روي اقتصاد جامعه می گذارد؟

الف) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار، ب) تقاضاي برگۀ درخواست سهام، ج) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

الف) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار، ب) تقاضاي برگۀ درخواست سهام، ج) حجم سرمایه گذاري را در جامعه
افزایش می دهد.

الف) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، ب) گرفتن شناسۀ معامالتی، ج) معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

الف) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، ب) گرفتن شناسۀ معامالتی، ج) حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش
می دهد.

قلم چی- 1398 صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟  144
الف) فقر یا تهیدستی مطلق به معناي نداشتن حداقل معیشت است.

ب) رفاه اجتماعی با کاهش نابهنجاري هاي اجتماعی و ارتقاي توانمندي ها تحقق می یابد.
پ) سطح حداقل معیشت از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکس کنندة تفاوت در موقعیت

اجتماعی افراد کشورها است.
ت) فقیر در ادبیات اقتصادي وضعی بدتر از مسکین دارد.

ث) معموًال با درنظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، می توان تصویري از وسعت و اندازة فقر در هر کشور
به دست آورد.

ص – غ – غ – غ – ص غ – ص – غ – غ – ص ص – غ – غ – ص – غ ص – ص – غ – ص – غ
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قلم چی- 1398 کدام گزینه صحیح نیست؟  145

اقتصاد دانان در موقعیت هاي مختلف در تقسیم بهینۀ نقش ها، وظایف و تقسیم کار ملی بین دولت و دیگر بخش ها تالش می کنند.

مجلس شواري اسالمی براي ریل گذاري فعالیت هاي اقتصادي، طرح هاي قانونی را به دولت ارائه می کند.

زمان و شرایط معیار هاي مؤثر در خصوص دخالت دولت در اقتصاد هستند؛ براي مثال در زمان جنگ یا حالت رکود، دولت ها معموًال نقش پر رنگ تري را ایفا می کنند.

توجه به زیر ساخت ها و سرمایه گذاري در مناطق محروم کشور از جمله سیاست هاي توسعه اي دولت به شمار می رود.

قلم چی- 1398

عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است و جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟  146
الف) دوران سازندگی اقتصادي پس از پیروزي انقالب اسالمی  در چه زمانی شکل گرفت و چه نتایجی به بار آورد؟

ب) در سند چشم انداز  سالۀ جمهوري اسالمی ایران، وضعیت اقتصادي کشور در افق سال .................. توصیف و مشخص شده است و از هدف 
هاي این سند می توان به .................. و .................. اشاره کرد.

پ) به ترتیب کدام گزینه از ویژگی هاي اقتصادي کشور در دهۀ چهارم و سوم انقالب اسالمی است؟

الف) دهۀ سوم انقالب - جذب سرمایه گذاري هاي خارجی و افزایش کارایی در چارچوب سیاست هاي اجرایی اصل  قانون اساسی، ب)  هـ . ش -رسیدن به
جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربی، رسیدن به اشتغال کامل، پ) ایجاد زیرساخت هاي اقتصادي الزم مثل نیروگاه برق - کاهش بروکراسی اداري و

رفع نابرابري ها

الف) دهۀ دوم و سوم انقالب - بهبود تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، ب)  هـ . ش - کاهش فاصلۀ دهک هاي باال و پایین جامعه، رسیدن به جایگاه اول
اقتصادي خاورمیانه، پ) واگذاري کارخانه ها و شرکت هاي دولتی به بخش خصوصی - ورود به رقابت هاي علمی و فناوري در سطح جهان

الف) دهۀ سوم انقالب - جذب سرمایه گذاري هاي خارجی و افزایش کارایی در چارچوب سیاست هاي اجرایی اصل  قانون اساسی، ب)  هـ . ش - کاهش تورم
و افزایش اشتغال، رسیدن به جایگاه اول اقتصادي خاورمیانه، پ) ورود به رقابت هاي علمی و فناوري در سطح جهان - ورود به رقابت هاي اقتصادي در سطح منطقه

الف) دهۀ دوم و سوم انقالب - بهبود تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، ب)  هـ . ش - رسیدن به جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربی،
رسیدن به اشتغال کامل، پ) ورود به رقابت هاي اقتصادي منطقه اي - واگذاري کارخانه ها و شرکت هاي دولتی به بخش خصوصی

20

441404

1400

441400

1404

قلم چی- 1398 ،  و  درصد و سهم ، اگر سهم دهک اول از درآمد ملی در سال هاي  تا  به ترتیب  در کشور فرضی   147

،  و  درصد باشد: دهک دهم 
الف) وضعیت توزیع درآمد در این کشور در کدام سال نامناسب تر است؟

، میزان درآمد هریک از افراد ب) با فرض جمعیت ثابت و  میلیون نفرة کشور در این سه سال و درآمد ملی  میلیون دالر در سال 

دهک اول در سال  چقدر بوده است؟

، ب)  دالر الف)  ، ب)  دالر الف)  ، ب)  دالر الف)  ، ب)  دالر الف) 

A20012003232

262728

52002003

2003

20016200182003820036

قلم چی- 1398 کدام یک از موارد زیر جزو فعالیت هاي دولت در عرصۀ اقتصاد در محور عرضۀ کاالها و خدمات محسوب نمی شود؟  148
الف) تصفیه و توزیع فرآورده هاي نفتی

ب) صنعت تولید فوالد
ج) ریل گذاري فعالیت هاي اقتصادي توسط دولت

د) عهده دار شدن بهره برداري از همۀ منابع و معادن

ب، د الف، ج ج، د الف، ب
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قلم چی- 1398 با توجه به جدول زیر، میزان مالیات ماهانه و ماندة خالص ساالنۀ فردي که در ماه  میلیون ریال درآمد دارد، به ترتیب  149

چقدر است؟ 

نرخ مالیاتیدرآمد

معاف از پرداخت مالیاتدرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي تا  میلیون ریال در ماه

با نرخ  درصددرآمدهاي بیش تر از  میلیون ریال در ماه

 ملیون ریال -  میلیون ریال میلیون ریال -  میلیون ریال

 میلیون ریال -  میلیون ریال میلیون ریال -  میلیون ریال

20

5

810

1012

1515

1520

41826192

61824192

قلم چی- 1398

وضعیت توزیع درآمد در کشور فرضی  در یک سال معین، در جدول زیر آورده شده است. اگر تفاوت سهم دهک پنجم و ششم   150

درصد، تفاوت سهم دهک دوم و هفتم  درصد باشد، و هم چنین جمعیت کشور  میلیون نفر و درآمد ملی آن  میلیارد دالر باشد، در این
صورت: (به ترتیب از راست به چپ):

الف) سهم دهک هاي پنجم، هفتم و دهم، چند درصد است؟

ب) اگر فرض کنیم، نسبت سهم دهک دهم به دهک اول در کشور  برابر

» باشد، وضعیت توزیع درآمد در کدام کشور عادالنه تر است؟ با «
ج) جمعیت دهک ششم چند میلیون نفر است؟

د) سهم دهک هفتم از درآمد ملی چند میلیارد دالر است؟

وضعیت توزیع درآمد در کشور 
 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

 درصدسهم دهک چهارم
؟سهم دهک پنجم
سهم دهک ششم

؟سهم دهک هفتم
سهم دهک هشتم

سهم دهک نهم

؟سهم دهک دهم

 درآمد ملی جمعیت کشور

، د)  ، ج)  ، ب)   ،  ، الف)  ، د)  ، ج)  ، ب)   ،  ، الف) 

، د)  ، ج)  ، ب)   ،  ، الف)  ، د)  ، ج)  ، ب)   ،  ، الف) 

A2

950625

B

7

A

2

3

7

7

11

14

17

%100%100

71319A76591218A575

71319B76591218B575
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قلم چی- 1398

عبارات کدام گزینه مبین پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  151
الف) در مواقع تحریم چگونه اقتصاد درون زا تحقق می یابد؟

ب) عبارت «صادرات محصوالت با ارزش افزودة باال به کشورهاي متعدد در سراسر جهان، با اولویت کشورهاي همسایه و شرکاي تجاري به مقاوم 
سازي اقتصاد کشور می انجامد.» به کدام یک از مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی اشاره دارد؟

ج) عبارت کدام گزینه از عوامل دولتی شدن بیش از حد اقتصاد ایران در پایان حکومت پهلوي است؟

د) به ترتیب عبارات کدام گزینه در ارتباط با اصول  و  قانون اساسی است؟
هـ) به ترتیب «شکل گیري اقتصادي یکپارچه و مستقل» و «جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود» از ویژگی 

هاي کدام دوره از اقتصاد ایران است؟
و) «پیدایش صنعت بخار، حمل و نقل ریلی و هوانوردي» در ارتباط با کدام یک از عواملی است که مانع رشد و توسعۀ تجارت بین الملل به شکل

امروزي می شد؟

الف) قطع وابستگی به قدرت هاي بزرگ و دوري از وضعیت تک محصولی، ب) درون زایی، ج) افزایش درآمدهاي نفتی، د) نظام اقتصاد جمهوري اسالمی ایران بر پایۀ سه
بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است. - هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. هـ) دورة پایانی حکومت صفویه -

دورة قاجار، و) هزینه هاي تجارت

الف) اقدام به تولید، با اتکا به نیروهاي داخلی و کسب مزیت هاي اقتصادي و رقابتی به طور صحیح، ب) برون گرایی و گسترش ارتباطات، ج) افزایش درآمدهاي نفتی، د)
جلوگیري از سلطۀ اقتصادي بیگانه بر اقتصاد کشور - هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است. هـ) نیمۀ اول حکومت صفویه - دورة پهلوي، و) هزینه هاي

تجارت

الف) اقدام به تولید، با اتکا به نیروهاي داخلی و کسب مزیت هاي اقتصادي و رقابتی به طور صحیح، ب) درون زایی، ج) اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت هاي
اقتصادي، د) رسیدن به مرحلۀ خودکفایی و رهایی از وابستگی - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، هـ) نیمۀ اول حکومت صفویه - دورة پهلوي، و)

موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها

الف) قطع وابستگی به قدرت هاي بزرگ و دوري از وضعیت تک محصولی، ب) برون گرایی و گسترش ارتباطات، ج) اعالم قانون ملی شدن بعضی از فعالیت هاي
اقتصادي، د) رسیدن به مرحلۀ خودکفایی و رهایی از وابستگی - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، هـ) دورة پایانی حکومت صفویه - دورة قاجار، و)

موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها

4346
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قلم چی- 1398

وضعیت توزیع درآمد در کشور فرضی   در یک سال معین، در جدول زیر آورده شده است. اگر تفاوت سهم دهک پنجم و ششم    152

درصد، تفاوت سهم دهک دوم و هفتم   درصد باشد، و هم چنین جمعیت کشور  میلیون نفر و درآمد ملی آن  میلیارد دالر باشد، در این
صورتک (به ترتیب از راست به چپ):

الف) سهم دهک هاي پنجم، هفتم و دهم، چند درصد است؟

» باشد، وضعیت توزیع درآمد در کدام کشور عادالنه تر است؟  ب) اگر فرض کنیم نسبت سهم دهک دهم به دهک اول در کشور   برابر با « 
ج) جمعیت دهک ششم چند میلیون نفر است؟

د) سهم دهک هفتم از درآمد ملی چند میلیارد دالر است؟

وضعیت توزیع درآمد در کشور 
 درصدسهم دهک اول
 درصدسهم دهک دوم
 درصدسهم دهک سوم

 درصدسهم دهک چهارم
؟سهم دهک پنجم
سهم دهک ششم

؟سهم دهک هفتم
سهم دهک هشتم

سهم دهک نهم

؟سهم دهک دهم

 درآمد ملی جمعیت کشور

الف)  ب)  ج)  د)  الف) ب)  ج)  د) 

الف)  ب)  ج)  د)  الف)  ب)  ج)  د) 

A2

950625

B7

A

2

3

7

7

11

14

17

100%100%

7،12،17A7659،12،18A575

7،11،17B7659،12،18B575

قلم چی- 1398 کدام گزینه نادرست است؟  153

اقتصاددانان در موقعیت هاي مختلف در تقسیم بهینۀ نقش ها، وظایف و تقسیم کار ملی بین دولت و دیگر بخش ها تالش می کنند.

دولت ها براي مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجراي وظایف خود بستۀ «سیاست هاي مالی» را اجرا می کنند که از دو ابزار درآمدها و مخارج دولت تشکیل شده است.

 در حالت رکود اقتصادي، بانک مرکزي با سیاست پولی انقباضی می تواند براي کوتاه مدت مشکل اقتصاد کشور را حل کند.

 دولت با سیاست هایی نظیر افزایش بهره وري و امنیت اقتصادي، بهبود محیط کسب و کار و برنامه ریزي در جهت به کارگیري فناوري هاي نوین، فعالیت هاي بخش تولید
و عرضه را بهبود می بخشد.
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قلم چی- 1398

چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟  154
الف) از عوامل اصلی تعیین کنندة مخارج دولت، میزان درآمد آن است.

ب) آنچه ماهیت درآمد و عایدي دارد، در چارچوب قوانین و مقررات، توسط دستگاه هاي مشخص، دریافت و به حساب هاي تعیین شده نزد خزانه 
داري کل واریز می شود.

ج) در طبقه بندي مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات مستقیم بر مصرف کاالها و خدمات است.
د) در نرخ ثابت مالیاتی، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در درآمد یا دارایی آن ها کم و زیاد نمی شود.

هـ) بودجه برنامۀ کوتاه مدت یک ساله است که در آن منابع درآمدي و مخارج برنامه اي پیش بینی شده است.

 1234

قلم چی- 1398

به ترتیب هریک از رویدادهاي «شکل گیري تغییر و تحول سریع در اروپا - اعطاي امتیاز به کشورهاي استعماري و عهدنامه هاي ننگین -  155
شکل گیري نظام نوینی در مالیات گیري» مربوط به کدام دوره از تقسیم بندي اقتصادي ایران است؟

سال هاي قبل از  -  تا  -  تا  سال هاي قبل از  - سال هاي قبل از  -  تا 

پس از پیروزي انقالب -  تا  -  تا   تا  - سال هاي قبل از  - سال هاي قبل از 

130013001300135713001300135713001357

13001357130013001300135713001357

قلم چی- 1398

هریک از عبارات زیر به کدام اصل قانون اساسی اشاره دارد؟  156
- هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است.

- دولت موظف است ثروت هاي ناشی از ربا، سرقت و قمار را به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
- هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود، باید سرمایه و امکانات الزم را در دسترس داشته باشد.

اصل  - اصل  - اصل  اصل  - اصل  - اصل  اصل  - اصل  - اصل  474648464948474849464947اصل  - اصل  - اصل 

قلم چی- 1398

هریک از عبارات زیر به کدام دوره از تقسیم بندي تاریخی اقتصاد ایران مربوط می شود؟  157
- در این دوران، دولت حضوري گسترده در عرصۀ اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازي کند.

- توصیه هاي علما به پادشاهان براي توجه به صنایع و پیشرفت هاي علمی جدید بیانیه هاي حمایت از تولید ملی، متأسفانه در اقتصاد ایران اثربخش
نبود.

- در این دوره، دولت با هدف ایجاد توسعۀ نمایشی به اجراي طرح هاي عمرانی متعدد در کشور پرداخت.

سال هاي قبل از  - از  تا  - از  تا  از  تا  - سال هاي قبل از  - سال هاي قبل از 

سال هاي قبل از  - از  تا  - سال هاي قبل از  از  تا  - سال هاي قبل از  - از  تا 

130013571300130013001300135713001357

130013571300130013571300130013571300

قلم چی- 1398

مبادالت اتحادیۀ اروپا یک بازرگانی .................. است که با انتخاب پول واحد، بازرگانی کل اروپا را به صورت بازرگانی ..................  158
درآورده اند. اتحادیۀ ملل جنوب شرق آسیا معروف به آ سه آن با ده عضو پس از آمریکا .................. منطقۀ قدرتمند تجاري در جهان به شمار می 

رود. صندوق بین الملل پول (..................) از مهم ترین سازمان هاي تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی به شمار می رود.

منطقه اي - داخلی - و ژاپن و اتحادیۀ اروپا، چهارمین -  بین المللی - برون مرزي - و ژاپن، سومین - 

بین المللی - برون مرزي - و ژاپن و اتحادیۀ اروپا، چهارمین -  منطقه اي - داخلی - و ژاپن، سومین - 

WTOIMF

IMFWTO
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قلم چی- 1398

کدام یک از عبارات زیر صحیح بیان شده اند؟  159
الف) دولتی شدن بیش از حد اقتصاد ایران در پایان حکومت پهلوي و با افزایش درآمدهاي نفتی شکل می گیرد.

ب) در سال هاي اول بعد از پیروزي انقالب، نقش دولت و حضور آن در اقتصاد کاهش یافت.
ج) پس از شروع جنگ، دولت ناخواسته در عرصۀ اقتصادي کشور حضور یافت و با هدف جلوگیري از نابسامانی هاي اقتصادي و اجتماعی به فعالیت

در این عرصه پرداخت.
د) فصل پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که شامل اصول چهل ودوم تا پنجاه وپنجم می شود، با عنوان اقتصاد و امور مالی به مسائل

اقتصادي کشور پرداخته است.

ج، د الف، ج الف، د ب، ج

قلم چی- 1398 در کدام گزینه هر دو قسمت به اوصاف و ویژگی هاي دهۀ سوم انقالب اسالمی اشاره دارد؟  160

میزان تولید ناخالص ملی و درآمد سرانۀ کشور بهبود یافت. - براي آغاز جهش اقتصادي و پر کردن عقب ماندگی ها، نیازمند زیرساخت هاي اقتصادي الزم بودیم.

قرار گرفتن اقتصاد ایران در بین کشورهاي در حال پیشرفت و ورود به رقابت هاي اقتصادي منطقه اي و علم و فناوري - افزایش تولید و درآمد سرانۀ کشور بعد از
جنگ

کاهش برخی فعالیت هاي غیرضروري دولت در اقتصاد و دادن آزادي عمل بیشتر به بخش خصوصی - کاهش بروکراسی اداري و رفع نابرابري ها، هنوز نیازمند کار و
تالش بیشتر بود.

این دهه با عنوان دهۀ عدالت و پیشرفت آغاز شد. - تالش براي جذب سرمایه گذاري خارجی و افزایش کارایی و بهره وري در عرصۀ اقتصاد همچنان ادامه یافت.

قلم چی- 1398 به ترتیب با توجه به مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی، کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  161
الف) پیامد وابستگی عوامل اصلی پیشرفت اقتصادي کشور به بیرون چیست؟

ب) فراگیر شدن دانش در تمام سطوح تولیدي و به کارگیري آن چه چیزي را به ارمغان می آورد؟
ج) فایدة تنوع منابع درآمدي کشور کدام است؟

الف) دور شدن از وضعیت استقالل اقتصادي و عدم امکان توسعۀ پایدار، ب) کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهاي ملی، ج) افزایش درآمد ملی و به تبع آن بهبود سطح
زندگی مردم

الف) دور شدن از وضعیت استقالل اقتصادي و عدم امکان توسعۀ پایدار، ب) بهبود سطح کمی و کیفی تولیدات و افزایش رفاه در جامعه، ج) مقاومت و تضمین بیشتر
پیشرفت کشور

الف) محدود ساختن عوامل اصلی پیشرفت کشور توسط دشمن در مواقع بحرانی، ب) بهبود سطح کمی و کیفی تولیدات و افزایش رفاه در جامعه، ج) افزایش درآمد ملی
و به تبع آن بهبود سطح زندگی مردم

الف) محدود ساختن عوامل اصلی پیشرفت کشور توسط دشمن در مواقع بحرانی، ب) کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهاي ملی، ج) مقاومت و تضمین بیشتر پیشرفت
کشور
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قلم چی- 1398

یک شرکت پیمانکار ساختمانی دستگاه باالبري به ارزش  میلیون تومان خریداري کرده است. اگر عمر مفید این دستگاه  سال  162

باشد، هزینۀ استهالك ساالنۀ آن کدام است؟ این شرکت همچنین یک دستگاه بتون ریز به عمر مفید  سال و قیمت اولیۀ  میلیون تومان
خریداري کرده است. براي جلوگیري از کاهش قدرت تولید، این شرکت، ساالنه چند میلیون ریال سرمایه گذاري جدید در رابطه با دستگاه بتون 

ریز باید انجام دهد و اگر این دستگاه در چهار سال آخر عمر مفیدش  کاهش قیمت داشته باشد، هزینۀ استهالك چهار سال آخر آن چقدر
خواهد بود؟

 ارزش دستگاه باالبر -  -  میلیون تومان ارزش دستگاه باالبر -  -  میلیون تومان

 ارزش دستگاه باالبر -  -  میلیون تومان ارزش دستگاه باالبر -  -  میلیون تومان

10025

25750

%15

%530120%410225

%410230%512025

قلم چی- 1398 قیمت یک تراکتور  میلون تومان و عمر مفید آن  سال است؛ در این صورت:  163
الف) هزینۀ استهالك سالیانۀ این تراکتور چند میلیون تومان است؟

ب) اگر در  سال آخر عمر مفید این تراکتور،  درصد قیمت آن افزایش یابد، هزینۀ استهالك چهار سال آخر چند تومان است؟
پ) قیمت جدید این کاالي سرمایه اي چند میلیون تومان است؟

، پ)  ، ب)  الف)  ، پ)  ، ب)  الف) 

، پ)  ، ب)  الف)  ، پ)  ، ب)  الف) 

365025

412

146564,080,0004088146654,080,0004808

146564,080,0004808146654,080,0004088

خارج از کشور- 1398

مندرجات جدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب هاي ملی کشوري فرضی است.  با توجه به داده هاي مذکور، سهم تولید  164
خارجیان مقیم کشور کدام است؟ 

 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص ملی
 هزار میلیارد ریالسهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص داخلی

1655

245

3650

30354045

خارج از کشور- 1398

با توجه به مندرجات جدول زیر، چنانچه ارزش مجموع اقالم مواد غذایی، پوشاك و ماشین آالت  میلیارد ریال باشد. در این صورت:  165
الف) تولید خالص داخلی سرانه

ب) تولید خالص ملی
ج) تولید ناخالص داخلی در این جامعه کدام است؟ 

 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 میلیارد ریالارزش خدمات ارائه شده
 میلیارد ریالارزش تولید خارجیان مقیم کشور

 میلیون نفرجمعیت کل کشور
 ارزش خدمات ارائه شدههزینۀ استهالك

الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج) 

145

A1
3

B44

C33

D25

E1
4

7٫332002117٫332002228٫441892118٫44189222
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قلم چی- 1398 جدول زیر نشانگر اقالم و خدمات تولیدي کشور فرضی  در طول یکسال است:  166

،  و  میلیارد دالر باشد و با  ، اگر ارزش تولید ماشین آالت، مواد غذایی، لوازم التحریر و کاالهاي واسطه اي در این کشور به ترتیب 
توجه به جدول زیر:

الف) تولید خالص ملی
ب) تولید ناخالص داخلی سرانه

ج) هزینۀ استهالك
در این کشور به ترتیب کدام است؟

 میلیارد ریالتولید خارجیان مقیم کشور
تولید ناخالص ملیهزینۀ استهالك

 میلیارد ریالتولید اتباع کشور که در خارج اقامت دارند
 درصد ارزش مواد غذاییارزش ارائه خدمات

 میلیون نفرجمعیت کشور
 

الف)  میلیارد ریال، ب)  دالر ج)  میلیارد دالر الف)  میلیارد ریال، ب)  دالر ج)  میلیارد دالر

الف)  میلیارد ریال، ب)  دالر ج)  میلیارد دالر الف)  میلیارد ریال، ب)  دالر ج)  میلیارد دالر

B

35261710٫5

17٫5

20%

20٫5

50

5

89٫221, 70022٫390٫222, 70021٫7

90٫221, 70021٫789٫222, 70022٫3

قلم چی- 1398 یک کارخانۀ تولید لبنیات یک دستگاه تولیدي با قیمت  میلیارد ریال و با عمر مفید  سال خریداري می کند.  167
الف) هزینۀ استهالك این دستگاه چقدر است؟

ب) اگر در سه سال آخر عمر این دستگاه  درصد از قیمت آن کاسته شود، هزینۀ استهالك سال آخر عمر این دستگاه کدام است؟

الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال

الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال الف)  میلیارد ریال، ب)  میلیارد ریال

65026

20

30202520

25223022

قلم چی- 1398 کدام گزینه نادرست است؟  168

در دوران صفویه، بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را براي جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد.

در نیمۀ اول حکومت صفویه، عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه هاي دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.

زمانی که جوامع اروپایی با پشت سر گذاشتن مراحل اولیۀ انقالب صنعتی در مسیر توسعه و پیشرفت هاي سریع قدم برمی داشتند، ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی
- سیاسی خود در مسیر نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول بازماند.

در دورة پایانی حکومت صفویه، حملۀ افغان ها و حتی کشورگشایی نادر و دست اندازي به اقتصاد هند، اقتصاد ایران را تضعیف و از کانون تحوالت دور کرد.

قلم چی- 1398 صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر به ترتیب در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  169
الف) رشد اقتصادي بیش از اینکه به رشد سرمایۀ انسانی وابسته باشد، بهتر است به رشد سرمایۀ فیزیکی و ارتقاي قدرت تولید عموم مردم استوار

گردد تا پیشرفت اقتصادي مطمئن تري را در پی داشته باشد.
ب) در اقتصاد بین الملل نمی توان وضعیتی را تصور کرد که هیچ تنشی براي کشور ایجاد نشود.

پ) هر چه منابع درآمدي کشور گوناگون تر باشد، مقاومت و در پی آن پیشرفت کشور کمتر می شود.
ت) افزایش صادرات نفتی و حرکت به سمت فروش فرآورده هاي نفتی به جاي نفت خام، به تنوع منابع درآمدي کشور کمک می کند.

غ - ص - غ - غ ص - غ - غ - ص ص - غ - ص - غ غ - ص - غ - ص
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قلم چی- 1399 درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  170
الف) هدف علم اقتصاد، مطالعه و بررسی رابطۀ بین منابع و عوامل تولید کمیاب (که موارد استفاده مختلف دارند) و نیازهاي نامحدود بشر است.

ب) همۀ تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادي می گیرد، ریشه در منابع و امکانات کمیاب دارد و باید از طریق به کارگیري روش هاي علمی
عملی شوند.

ج) علم اقتصاد دربارة رفع محدودیت منافع و برطرف ساختن تمامی نیازها و خواسته هاي بشر مطالعه می کند.
د) از آنجا که تغییر در اطالعات، انگیزه ها، توانایی ها و ... در انتخاب هاي انسان تأثیر دارد، علم اقتصاد خود را به مطالعۀ این موارد نیز موظف

می داند.

غ - ص - ص غ ص - غ - ص - ص ص - ص - غ - غ غ - غ - غ - ص

قلم چی- 1399

کشاورزي در زمین زراعی که در اختیار دارد، می تواند سیب زمینی، هویج و یا گوجه فرنگی بکارد. اگر منفعت حاصل از فروش هر کیلو  171

سیب زمینی، هویج و گوجه  فرنگی به ترتیب برابر با  ،  و  ریال باشد، همچنین اگر این کشاورز زمین خود را به کشت سیب زمینی

اختصاص دهد، در پایان سال می تواند  کیلو سیب زمینی برداشت کرده و به فروش برساند. اگر به کشت هویج اختصاص دهد، در پایان سال

می تواند  کیلو و اگر به کشت گوجه  فرنگی اختصاص دهد، در پایان سال می تواند  کیلو برداشت و به  فروش برساند. در این صورت: 
الف) این کشاورز در زمین زراعی خود کدام محصول را خواهد کاشت؟

ب) هزینۀ فرصت این انتخاب براي کشاورز کدام خواهد بود؟

الف) هویج، ب)  ریال درآمدي که از طریق کشت و فروش هویج می تواند کسب کند.

الف) گوجه  فرنگی، ب)  ریال منفعت حاصل از کشت و فروش سیب زمینی که از آن صرف نظر کرده است.

الف) گوجه  فرنگی، ب)  ریال درآمدي که از طریق کشت و فروش گوجه  فرنگی می تواند کسب کند.

الف) هویج، ب)  ریال منفعت حاصل از کشت و فروش گوجه  فرنگی که از آن صرف نظر کرده است.

120120150

70

5065

10, 500

8, 400

9, 750

9, 750

قلم چی- 1399 صحیح یا غلط بودن عبارت هاي زیر را کدام گزینه به ترتیب بیان می کند؟  172
الف) دین اسالم به عنوان دینی کامل در پی سعادت واقعی و کامل انسان هاست و آخرت را بیش تر مورد توجه قرار می دهد.

ب) از ویژگی هاي مهم دین اسالم این است که عبادت را صرفًا به رابطۀ فرد با خدا محدود نمی کند و به همۀ ارتباطات و پیوندهاي افراد با یکدیگر
از جمله روابط اقتصادي رنگ عبادت می زند.

پ) اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري می داند که اعتقادات انسان را تهدید می کند.
ت) قرآن تأکید می کند که رفع برخی مشکالت انسان در گروي عمل به آموزه هاي الهی است.

ث) کشوري که وضعیت اقتصادي آن نابسامان باشد و نتواند پابه پاي بقیۀ کشورهاي دنیا در مسیر پیشرفتی همه جانبه حرکت کند، از نظر اجتماعی
و سیاسی به بحران هاي گسترده دچار می شود.
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قلم چی- 1399

مقدار

قیمت

مقدار

قیمت

( ) )1نمودار ) 2نمودار

DD

به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  173
الف) کدام یک از نمودارهاي زیر (به ترتیب از راست به چپ) مربوط به نمودار تقاضاي دارو و کدام مربوط به تقاضاي فرش هاي گران قیمت در یک

دورة معین است؟
ب) یک بنگاه خودروساز با دیدن تمایل مردم به خرید خودروهاي شاسی بلند، تصمیم گرفته است تا با داشتن ماشین آالت قابل انعطاف و مدیریت
و برنامه ریزي خوبی که وجود دارد، نوع تولیدش را تغییر داده و عوامل خود را بیشتر به تولید خودروهاي شاسی بلند اختصاص دهد. در این

صورت، شیب منحنی عرضۀ این تولیدکننده چگونه است و میزان حساسیت عرضه کننده به قیمت خودروهاي شاسی بلند چگونه است؟

الف) نمودار شمارة  - نمودار شمارة  ، ب) شیب کم - حساسیت زیاد

، ب) شیب زیاد - حساسیت زیاد الف) نمودار شمارة  - نمودار شمارة 

الف) نمودار شمارة  - نمودار شمارة  - ب) شیب کم - حساسیت زیاد

، ب) شیب زیاد - حساسیت کم الف) نمودار شمارة  - نمودار شمارة 

(1)(2)

(2)(1)

(2)(1)

(1)(2)

قلم چی- 1399

با توجه به جدول و نمودار زیر که مربوط به عرضه و تقاضاي یک کاالي خاص است، به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح  174
پرسش هاي زیر است؟

الف) در سطح قیمت  ریال، حداکثر درآمد تولیدکنندگان چند ریال می باشد؟
ب) قیمت تعادلی و درآمد تولیدکنندگان در حالت تعادل، به ترتیب چند ریال است؟

ج) اگر قیمت کاال  ریال باشد، چه تغییري در بازار باید رخ بدهد تا تعادل در بازار برقرار شود؟

مقدار (به کیلو)قیمت (به ریال)

 

 

100

200 300 400 500
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200

( به کیلومقدار(

)به ریالقیمت )

، ج) مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. ، ب)  الف) 

، ج)  تولیدکنندگان میزان تولید خود را افزایش دهند. ، ب)  الف) 

، ج) مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. ، ب)  الف)

، ج) تولیدکنندگان کاالي خود را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند.  ، ب)  الف) 
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قلم چی- 1399 به ترتیب مصداق هر یک از جمالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  175
الف) کاالي بادوامی که در فرایند تولید از سوي نیروي انسانی به کار گرفته می شود.

ب) میزان حساسیت و واکنش مصرف کنندگان نسبت به تغییر قیمت این نوع کاال باال است.
ج) این نوع کاال هرچند خروجی یک کارخانه یا بنگاه تولیدي است، اما هنوز در فرآیند تولید و تکمیل است و به عنوان ورودي یک بنگاه تولیدي

دیگر به کار برده می شود.

اجاق گاز استفاده شده در رستوران - فرش ابریشم - لپ تاپ - اتومبیل

تراکتور - لوستر - اتومبیل - ورقۀ فوالدي مورد استفادة در کارخانۀ ماشین سازي

یخچال در مغازة بستنی فروشی - نورافشان - میز تحریر - گوجه فرنگی مصرفی یک خانواده

لوستر - دارو - یخچال - پارچۀ به کار رفته در دوخت یک پیراهن

قلم چی- 1399 چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  176
الف) دین اسالم عبادت را صرفًا به رابطۀ فرد با خدا محدود نمی کند، اما به همۀ ارتباطات و پیوندهاي افراد با یکدیگر هم رنگ عبادت نمی زند.

ب) به خروجی هاي مختلفی که طی انجام فعالیت هاي تولیدي تولیدکنندگان به وجود می آیند، «نهادهاي تولید» گفته می شود و بدیهی است که
تولیدکنندگان کاالهاي مختلف به نهادهاي متفاوتی نیاز دارند.

پ) رشد و پیشرفت اقتصادي به مثابه یکی از مهم ترین ابزارها براي حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی جامعۀ اسالمی است.
ت) عالوه بر انگیزه هاي شخصی و خانوادگی، انگیزه هاي انسانی و ملی نیز در تداوم و توسعۀ تولید دخیل هستند.

ج) در جامعۀ اسالمی رفع مشکالت معنوي در گروي عمل به آموزه هاي الهی است و براي حل مشکالت مادي و رسیدن به اهداف، صرف عقالنیت
اقتصادي کفایت می کند.

پنج چهار سه دو

قلم چی- 1399 پاسخ پرسش هاي زیر در کدام گزینه به ترتیب به درستی آمده است؟  177
الف) «تولیدکننده اي می خواهد با افزایش قیمت کاال در بازار، میزان تولید خود را افزایش دهد، اما به دلیل فرسوده بودن تجهیزات قادر به این کار

نمی شود.» در رابطه با این تولیدکننده کدام مورد صحیح است؟
ب) در صورتی که گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالي مورد نیاز خود نشوند، در بازار چه حالتی وجود دارد؟

منحنی عرضه اش با شیب بیش تر است. - کمبود عرضه کشش قیمتی عرضه اش پایین است. - مازاد عرضه

کشش قیمتی عرضه اش باال است. - کمبود تقاضا شیب منحنی عرضه  اش کم است. - مازاد تقاضا

قلم چی- 1399 با توجه به مبحث «هزینۀ فرصت» کدام فرد انتخاب درستی نداشته است؟  178

کشاورزي در کاشت محصول سالیانۀ خود مردد است. او می تواند  کیلو گندم با قیمت فروش هر کیلو  تومان را انتخاب کند، یا می تواند  کیلو
گوجه فرنگی با قیمت فروش هر کیلو  تومان را انتخاب کند. این کشاورز کاشت گندم را انتخاب می کند.

فردي با  تومان پس انداز خود می تواند یا در بانک با سود ساالنۀ  درصد سرمایه گذاري کند، یا  برگه اوراق مشارکت هر یک با سود ساالنۀ 
 تومان خریداري کند. این فرد اوراق مشارکت را خریداري می کند.

دانشجویی می تواند براي کسب درآمد در یک شرکت حمل بار مشغول به کار شود و درآمدي در حدود ساعتی  هزارتومان کسب کند، یا می تواند در یک شرکت
تاکسی رانی مشغول به کار شود و ماهیانه  میلیون تومان درآمد کسب کند. این دانشجو کار در شرکت تاکسی رانی را انتخاب می کند. (دانشجو می تواند ماهیانه حداکثر 

 ساعت در شرکت حمل بار کار کند.)

فرد روستایی بین اجاره دادن زمین کشاورزي خود به فرد دیگري به مبلغ  هزار تومان در ماه یا کار کردن خود بر روي زمین با درآمد ساالنۀ  میلیون تومان،
اجاره دادن زمین کشاورزي را انتخاب می کند.
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قلم چی- 1399 به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟  179
الف) موضوع اصلی علم اقتصاد چیست؟

ب) کدام گزینه تعریف علم اقتصاد نیست؟
ج) دانشمندان، علوم اقتصادي را با چه روشی مورد مطالعه قرار می دهند؟

الف) مسئلۀ انتخاب، ب) راهنمایی انسان جهت به کارگیري بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات، ج) روش هاي علمی

الف) مسئلۀ مادیات، ب) راهنمایی انسان جهت به کارگیري بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات، ج) روش هاي خاص علوم انسانی

الف) مسئلۀ انتخاب، ب) ارائۀ بهترین انتخاب با توجه به نیازهاي نامحدود بشر و محدودیت منابع، ج) روش هاي علمی

الف) مسئلۀ مادیات، ب) مطالعۀ انتخاب هاي بشر به صورت رابطۀ بین منابع وعوامل تولید کمیاب و نیازهاي نامحدود، ج) روش هاي خاص علوم انسانی

قلم چی- 1399

جدول زیر دربردارندة اقالم مختلف درآمدي است که در طول یک  سال نصیب یک جامعۀ فرضی شده است. با توجه به مندرجات این  180
جدول به ترتیب:

الف) کدام ردیف جدول، قیمت خدمات سرمایه و کدام ردیف، اجاره بها یا وجوه مربوط به اجاره است؟
ب) درآمد ملی این جامعه چند میلیارد دالر است؟

ج) درآمد سرانه در این جامعه کدام است؟

(توجه: درآمد کارمندان و کارگران موضوع ردیف هاي  و  به تفکیک محاسبه شده است.)

ارزشاقالم درآمديردیف
 میلیارد دالردرآمد حقوق بگیران

 میلیارد دالردرآمد صاحبان مشاغل آزاد
  درآمد صاحبان مشاغل آزاددرآمد صاحبان سرمایه

 درآمد حقوق بگیرانسود شرکت ها و مؤسسات

 درآمد حقوق بگیراندستمزدها

 درصد مجموع درآمدهاي ردیف  و درآمد صاحبان امالك و مستغالت
 میلیون نفرجمعیت کل کشور

الف)  ، ب)  ، ج)  دالر الف)  ، ب)  ، ج)  دالر

الف)  ،  ،  دالر الف)  ، ب)  ، ج)  دالر

15

1900

21800

32
3

43
2

53
5

64012

780

6 − 3687088, 5756 − 3687085, 875

3 − 6867088, 5753 − 6867088, 875
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قلم چی- 1399

آمار و اطالعات زیر از حساب هاي ملی یک کشور فرضی استخراج شده است. چنان چه مجموع ارزش اقالم مورد غذایی، پوشاك و  181

ماشین آالت  میلیارد ریال باشد، در این صورت به ترتیب:
الف) تولید خالص داخلی سرانه

ب) تولید خالص ملی
ج) تولید ناخالص داخلی در این جامعه کدام است؟

 تولید خارجیان مقیم کشور  خالص درآمد عوامل تولید خارج از کشور

 میلیارد ریالارزش خدمات ارائه شده
 میلیارد ریالتولید خارجیان مقیم کشور

 میلیون نفرجمعیت کل کشور
 تولید ناخالص داخلیهزینۀ استهالك

الف)  ریال، ب)  میلیارد ریال، ج)  میلیارد ریال الف)  ریال، ب)  میلیارد ریال، ج)  میلیارد ریال

الف)  ریال، ب)  میلیارد ریال، ج)  میلیارد ریال الف)  ریال، ب)  میلیارد ریال، ج)  میلیارد ریال

135

3
5

50

35

20
1
5

8, 8001323206, 500132220

8, 8001622206, 500162320

قلم چی- 1399 کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر است؟  182

الف) مندرجات جدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب هاي ملی کشور ایران در سال  است. با توجه به داده هاي مذکور، سهم
تولید خارجیان مقیم کشور  چند هزار میلیارد ریال است؟

 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص ملی
 هزار میلیارد ریالسهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

 هزار میلیارد ریالتولید خالص داخلی
 هزار میلیارد ریالتفاوت تولید ناخالص داخلی و خالص داخلی

ب) در صورتی که تورم جهانی  درصد باشد و صادرات اسمی جامعه اي  درصد افزایش یافته باشد، در رابطه با صادرات واقعی این جامعه
کدام مورد درست است؟

پ) در صورتی که دستمزد کارکنان دولت  درصد افزایش یابد و در همان زمان تورم نیز 25 درصد باشد و بانک ها به سپرده هاي مردم 
درصد سود اسمی بپردازند، چند درصد سود واقعی داشته ایم؟

الف)  - ب)  درصد کاهش یافته است - پ)  درصد الف)  - ب)  درصد کاهش یافته است - پ)  درصد

الف)  - ب)  درصد افزایش یافته است - پ)  درصد الف)  - ب)  درصد افزایش یافته است - پ)  درصد

1398

1245

214

3240

414

2010

2530

2310524105

2310424104
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قلم چی- 1399

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، عملکرد اقتصادي سالیانۀ یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانۀ  دستگاه  183

هریک به ارزش  ریال کدام است؟

  ریالاجارة ماهیانۀ کارگاه تولیدي
 ریالحقوق متوسط ماهیانۀ هر کارمند 
 ریالخرید مواد اولیۀ مورد نیاز سالیانه

 اجارة سالیانۀ بنگاههزینۀ استهالك سالیانه

 ضرر یا زیان ریال سود حسابداري

 ضرر یا زیان ریال سود حسابداري

18750

460, 000

15, 300, 000

2230, 000

317, 800, 000

41
6

302, 320, 000203, 320, 000

203, 320, 000302, 320, 000

قلم چی- 1399 به ترتیب هریک از موارد زیر نتیجۀ کدام یک از فعالیت هاي بازار سرمایه در اقتصاد جامعه است؟  184
- جلوگیري از نوسان شدید قیمت ها

- مؤثر بودن در کاهش نرخ تورم
- افزایش حجم سرمایه گذاري ها در جامعه

تشویق مردم به پس انداز و به  کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مهم اقتصادي - بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار -
برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه

بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار - تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي -
جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد

بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار - جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد - تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري
پس  اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي

تشویق  مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مهم اقتصادي - برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه - جذب و به کار
انداختن سرمایه هاي راکد

قلم چی- 1399 چند مورد از موارد زیر درست است؟  185
الف) بانک ملی صرفًا نقش آسان سازي مبادالت را دارد.

ب) هر بانکی که سپرده هاي بیشتري از مردم داشته باشد، بدهکارتر و در نتیجه قوي تر است.
پ) بانک تخصصی به همۀ مردم در عرصۀ اقتصاد خدمات ارائه می کند.

ت) بانک هاي مسکن یا کشاورزي بانک هاي تجاري می باشند که در ایران بیشتر نقش بانک سرمایه گذاري را ایفا می کنند.
ث) بانک هاي مشترکی که با کشورها تأسیس می شوند، بانک سرمایه گذاري به شمار می روند.

پنج دو سه چهار
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قلم چی- 1399

با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر:  186

 واحد پولیارزش پولی موجودي حساب هاي قرض الحسنه
 واحد پولیارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم

 ارزش پولی مسکوکاتارزش پولی مجموع اسکناس ها

 واحد پولیارزش پولی سپرده هاي دیداري
 واحد پولیارزش پولی موجودي سپرده هاي مدت دار5
 واحد پولیارزش پولی مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري6

 الف) ارزش اسکناس هاي موجود در دست مردم چند واحد پولی است؟
ب) میزان حجم شبه پول این جامعه، چند واحد پولی است؟ 

ج) حجم کل پول موجود یا کل نقدینگی جامعه، چند واحد پولی است؟
د) ارزش موجودي سپرده هاي پس انداز، چند واحد پولی است؟

هـ) بدهی بانک به مشتریانش چند واحد پولی است؟

، ج)   د)  ، هـ)  الف)  ، ب)  الف)  ، ب)  ، ج)  ، د)  ، هـ) 

الف)  ، ب)  ، ج)  ، د)  ، هـ)  الف)  ، ب)  ، ج)  ، د)  ، هـ) 

11520

22500

33
2

4230

320

750

266035001230200620266035008520250750

375020401230250620375020408520200750

قلم چی- 1399 به ترتیب کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  187
الف) رفاه اجتماعی در یک جامعه چگونه تحقق می یابد؟

ب) فقر یا تهیدستی مطلق به چه معناست؟
ج) چگونه می توان تصویري از وسعت و اندازة فقر در هر کشور به دست آورد؟

د) در هر جامعه، کدام دست از افراد زیر خط فقر قرار دارند؟
هـ) کدام نتیجه گیري در رابطه با عبارت «سطح حداقل معیشت از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است.»، صحیح

است؟
و) در ادبیات اقتصادي، مسکین چه تعریفی دارد؟

الف) از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها، ب) به معناي دسترسی نداشتن به نیازهاي ابتدایی زندگی، ج) با در نظر گرفتن دو شاخص توسعۀ انسانی و شاخص دهک ها،
د) افرادي که درآمد آن ها برابر با سطح حداقل معیشتی معین باشد. هـ) این عبارت بیانگر متفاوت بودن تعریف فقر در هر کشور است. و) مسکین کسی است که به

امکانات معیشتی دسترسی ندارد.

الف) کاهش نابرابري اجتماعی و افزایش بهره وري نیروي کار، ب) به معناي عدم توانایی در استفاده از امکانات معیشتی، ج) با در نظر گرفتن دو شاخص توسعۀ انسانی و
شاخص دهک ها، د) افرادي که درآمد آن ها برابر با سطح حداقل معیشتی معین باشد. هـ) این عبارت منعکس کنندة تفاوت در نیازها است. و) مسکین کسی است که

درآمد او از سطح حداقل معیشتی معین کمتر است.

الف) از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها، ب) به معناي نداشتن حداقل معیشت، ج) با درنظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، د)
افرادي که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد. هـ) این عبارت منعکس کنندة تفاوت در نیازها است. و) مسکین کسی است که حتی در صورت

دسترسی به امکانات معیشتی، توانایی استفاده از آن ها را هم ندارد.

الف) کاهش نابرابري هاي اجتماعی و افزایش بهره وري نیروي کار، ب) به معناي دسترسی نداشتن به نیازهاي ابتدایی زندگی، ج) با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد
سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، د) افرادي که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد. هـ) این عبارت بیانگر متفاوت بودن تعریف فقر در هر

کشور است. و) مسکین کسی است که درآمد او از سطح حداقل معیشتی معین کمتر است.
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قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ درست پرسش هاي زیر است؟  188
الف) در گذشته کشاورزان بنابر سنت، در زمین همان محصولی را می کاشتند که پدرانشان می کاشتند؛ امروزه معیار و مالك انتخاب کشاورزان در

استفاده از منابع و امکانات چیست؟
پ) تولیدکنندگان چه نوع کاالهایی نمی توانند، قیمت کاالي خود را به راحتی افزایش دهند؟

پ) «گلخانه اي در خارج از شهر، قارچ پرورش می دهد و سپس قارچ کشت شده را به تولید کنندة دیگري می فروشد تا آن را تبدیل به کنسرو قارچ
کند و در نهایت، توسط یک شرکت پخش محصوالت غذایی در فروشگاه هاي شهر توزیع شود.» به ترتیب هریک از مراحل تولید مثال ذکر شده،

چه نامیده می شود؟

ت) اگر هزینۀ فرصت یک تولیدکننده  تومان و سود اقتصادي او  میلیون تومان باشد، سود حسابداري این تولیدکننده چه
میزان است؟

ث) در کدام مورد ذکر شده در گزینه ها، سازمان تولید، «مشارکتی» است؟

الف) کسب بیشترین میزان تولید و فراهم آوري سطح باالتري از رفاه، ب) تجملی، پ) احیا - صنعت - خدمات، ت)  میلیون تومان، ث) سهامی - تعاونی

الف) به کارگیري منابع و امکانات موجود در حد رفع نیازهاي خود و تأمین رفاه عمومی، ب) تجملی، پ) حیازت - احیا - صنعت، ت)  میلیون تومان، ث) شرکت هاي
شخصی

الف) کسب بیشترین میزان تولید و فراهم آوري سطح باالتري از رفاه، ب) ضروري، پ) حیازت - احیا - خدمات، ت)   میلیون تومان، ث) سهامی - تعاونی

الف) به کارگیري منابع و امکانات موجود در حد رفع نیازهاي خود و تأمین رفاه عمومی، ب) تجملی، پ) احیا - صنعت - خدمات ، ت)   میلیون تومان، ث)
شرکت هاي شخصی

15, 000, 00075

90

60

90

60

قلم چی- 1399

189  فردي مدیریت یک بنگاه تولیدي را برعهده دارد اگر او در پایان سال  میلیون تومان درآمد کسب کرده باشد، با توجه به اطالعات
جدول زیر به ترتیب سود حسابداري و سود ویژة سالیانۀ این فرد چند هزار تومان است؟ (فرد، خود صاحب کارگاه و ماشین آالت

تولیدي است.) 
 نفرتعداد کارگران استخدام شده
 هزار تومانهزینۀ سالیانۀ خرید مواد اولیه

 هزار تومانهزینۀ استهالك ماهیانه ماشین آالت تولیدي
  هزینۀ سالیانۀ خرید مواد اولیهحقوق ماهیانۀ هر کارگر

 درصد درآمد سالیانهمالیات سالیانه
 هزار تومانهزینۀ اجارة ماهیانۀ ماشین آالت تولیدي در صورت اجاره دادن

650 هزار تومانهزینۀ اجارة ماهیانۀ کارگاه در صورت اجاره دادن

105

5

800

140
5
4

15

110

17, 650 − 26, 77026, 770 − 17, 65051, 670 − 62, 77062, 770 − 51, 670
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قلم چی- 1399

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، عملکرد اقتصادي یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانۀ  دستگاه هریک به  190

ارزش  میلیون تومان، کدام است؟ 

 میلیون ریالحقوق متوسط ماهیانۀ فرد
 میلیون ریال اجارة ماهیانه

 درصد اجارة سالیانههزینۀ استهالك سالیانه
 حقوق سالیانۀ کارمندانهزینۀ خرید مواد اولیۀ مورد نیاز سالیانه

 میلیون تومان سود میلیون تومان ضرر یا زیان

 میلیون تومان سود میلیون تومان ضرر یا زیان

618

25

12

23٫5

335

42
3

296296

153٫3153٫3

قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه، بیانگر پاسخ صحیح دو پرسش زیر است؟  191
الف) به ترتیب هریک از عبارات ذکر شده به کدام یک از وظایف پول اشاره دارد؟

«هریک از کشورها داراي واحد ارزش خاص خود هستند. - رد و بدل کردن حواله هاي بانکی از همین نوع است. - عالوه برهزینه هاي روزمره،
برخی هزینه هاي غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت هاي خاص پیش می آید. - افراد در مبادالت خود، پول را می پذیرند، زیرا می دانند که

دیگران نیز هنگام فروش کاال یا خدمات خود، آن را خواهند پذیرفت.»
ب) تعریف کدام عقد اسالمی نادرست است؟

الف) وسیلۀ پرداخت در مبادالت - وسیلۀ سنجش ارزش - وسیلۀ پرداخت هاي آینده - وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش، ب) خرید دین: طبق این قرارداد، بانک ها
می توانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به واحدهاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

الف) وسیلۀ پرداخت در مبادالت - وسیلۀ سنجش ارزش - وسیلۀ پرداخت هاي آینده - وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش، ب) جعاله: طبق این قرارداد، کافرما تعهد می کند
در برابر عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

الف) وسیلۀ سنجش ارزش - وسیلۀ پرداخت هاي آینده - وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش - وسیلۀ پرداخت در مبادالت، ب) فروش اقساطی: بانک ها بنا به تقاضاي کتبی
مشتریان خود، ماشین آالت و تأسیساتی را که عمر مفید آن ها بیش از یک  سال است، خریداري می کنند و به صورت قسطی به مشتریان می فروشند.

الف) وسیلۀ سنجش ارزش - وسیلۀ پرداخت هاي آینده - وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش - وسیلۀ پرداخت در مبادالت، ب) مشارکت مدنی: قراردادي است که طی آن
بانک، قسمتی از سرمایۀ شرکت هاي سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت هاي سهامی موجود را خریداري می کند و از این طریق در سود آن ها شریک

می شود.
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قلم چی- 1399

جدول زیر مبین «شاخص هاي توسعه» در سه کشور مختلف است. با توجه به اطالعات ارائه شده:  192
نرخ مرگ ومیر نوزادانشاخص ها

(در هر هزار تولد)
امید به
زندگی
(سال)

نرخ باسوادي
بزرگساالن (به درصد)

تولید ناخالص داخلی سرانه (به دالر 

(  ثابت سال 
کشورها

؟چین

حدود ؟نروژ
?؟موزامبیک

الف) به ترتیب امید به زندگی در چین، نرخ مرگ ومیر نوزادان در نروژ، نرخ باسوادي بزرگساالن و تولید ناخالص داخلی سرانه در موزامبیک کدام
است؟

ب) در کدام کشور شاخص «رشد» با شاخص «توسعه» هماهنگ است و در کدام کشور این هماهنگی وجود ندارد؟

الف)   ، ب) موزامبیک - چین الف)  ، ب) چین - موزامبیک

الف)  ، ب) نروژ - موزامبیک الف)  ، ب) موزامبیک - نروژ

PPP2011

10٫995٫111, 525

81٫610062, 448

61٫555٫1

15090, 50٫6, 2٫3, 84٫31070, 50٫6, 2٫3, 75

1070, 75٫4, 14٫4, 84٫315090, 75٫4, 14٫4, 75

قلم چی- 1399 کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندة هریک از موارد الف، ب، ج و د است؟   193
نوع
بازار

مثالویژگیتعداد فروشندگان و خریداران

ماکارونیالفبسیار زیادرقابتی
به یک یا چند نفر محدودب

می شود.
تولیدکننده در قیمت گذاري مؤثر

است.
د

بستگی به شرایط و نوع کاالمزایده
دارد.

فروشندگان آثار هنري درج
نمایشگاه ها

الف) هیچ یک از طرفین قیمت گذار نیستند، ب) انحصاري در فروش، ج) مخصوص خریداران عمده است، د) لوازم خانگی مثل تلویزیون

الف) عرضه کنندگان عمده تأثیر زیادي بر قیمت ها دارند، ب) مناقصه، ج) مخصوص خریداران عمده است، د) شرکت هاي خودرویی در کشور ایران

الف) حضور و رفتار هر یک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک است، ب) انحصاري در فروش، ج) در قالب حراجی ها دیده می شود، د)
شرکت توانیر در کشور ایران

الف) هیچ یک از طرفین به تنهایی قیمت گذار نیستند، ب) انحصاري در خرید، ج) در قالب حراجی ها دیده می شود، د) خریدهاي دولتی
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قلم چی- 1399 چند مورد از عبارات زیر در خصوص انواع درآمدهاي دولت و انواع مالیات ها نادرست است؟  194
الف) تمامی درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات شرکت هاي دولتی مانند بانک ها، بیمه هاي دولتی و سازمان هاي توسعه اي به حساب هاي

معرفی شده از سوي خزانه داري کل کشور واریز می شود.
ب) برخی سرمایه گذاري هاي اجتماعی و زیربنایی دولت با هدف سودآوري است که در این صورت، یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار

می روند.
ج) بهترین راه استقراض به عنوان یکی از منابع درآمدي دولت، استقراض از بانک مرکزي است.

د) «مالیات بر درآمد اصناف - عوارض نوسازي - مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی - مالیات بر انواع دارایی - مالیات بر کاالهاي صادر یا وارد شده»
به ترتیب از انواع مالیات مستقیم، غیرمستقیم، مستقیم، غیرمستقیم و مستقیم است.

هـ) مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله اي است که کاالها و خدمات واسطه اي را از پرداخت مالیات معاف می کند.
و) در مالیات مستقیم امکان انتقال بار مالیاتی به دیگران کمتر و در مالیات غیرمستقیم بسیار زیاد است.

1234

قلم چی- 1399 با توجه به جدول مالیاتی زیر، اگر درآمد ماهیانۀ فردي  ریال باشد، به ترتیب:  195
الف) مالیات سالیانۀ پرداختی او براساس نرخ ثابت، چند ریال است؟
ب) ماندة خالص ماهیانۀ فرد براساس نرخ تصاعدي چند ریال است؟ 

نرخ Bنرخ حدود درآمدي

با نرخ  درصد با نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال در ماه

با نرخ  درصدبا نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال در ماه

با نرخ  درصدبا نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال در ماه

با نرخ  درصدبا نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال در ماه

با نرخ  درصدبا نرخ  درصددرآمدهاي تا  ریال در ماه

، ب)  الف)  ، ب)  الف)  ، ب)  الف)  الف)  ، ب) 

6900

A

400058

600078

8000108

10, 000138

12, 000158

8280634862106624662462106624690
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قلم چی- 1399

در یک کشور فرضی آفریقایی، دولت پس از الف: «تصویب قانون برنامۀ  ساله» براي کشور در ایجاد و نوسازي زیرساخت ها، اقدام به  196
ب: «راه سازي» و پ:« راه اندازي صنعت فوالدسازي و دیگر صنایع مادر» کرد و سپس براي تشویق تولیدکنندگان داخلی، اقدام به گذاشتن ت:
«مالیات بر واردات کاالهاي مشابه نمود.» همچنین براي تولیدکنندگانی که حاضر به سرمایه گذاري و ایجاد کارخانۀ خود در مناطق محروم شدند،

ث: «پاداش و معافیت مالیاتی  ساله» قرارداد. - هریک از موارد الف تا ث به ترتیب، مربوط به کدام محور دخالت دولت در عرصۀ
اقتصاد است؟

ج) جایزة نوبل اقتصاد  به سه نفر از اقتصاددانان براي روش هاي تجربی آنان در کاهش فقر جهانی داده شده زیرا از دیدگاه اقتصاددانان 
..................

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ب) عرضۀ کاالها و خدمات، پ) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ت) عرضۀ کاالها و
خدمات، ث) عرضۀ کاالها و خدمات، ج) فقر گسترده می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت همه جانبۀ کشور باشد.

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ب) عرضۀ کاالها و خدمت، پ) عرضۀ کاالها و خدمات، ت) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در
اقتصاد، ث) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ج) رفع فقر، راهی براي گسترش و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی است.

الف) عرضۀ کاالها و خدمات، ب)  عرضۀ کاالها و خدمات، پ) عرضۀ کاالها و خدمات، ت) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ث) وضع مقررات،
سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ج) مبارزه با فقر، سبب بهبود توزیع درآمد، رشد اقتصادي و ثبات قیمت ها می شود.

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ب) عرضۀ کاالها و خدمات، پ) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ت) عرضۀ کاالها و
خدمات، ث) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد، ج) فقر گسترده می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت کشور باشد.

5

5

2019

قلم چی- 1399 به ترتیب عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  197

الف) کشور ترکیه با وجودي که فاقد منابع نفت و گاز است، ولی از موقعیت جغرافیایی خود که در نزدیکی  از منابع بزرگ نفت و گاز جهان
قرار دارد، استفاده کرده و با ایجاد سه خط لوله، این موقعیت ویژه خود را به فرصتی براي تأمین و رد و بدل کردن انرژي به اروپا تبدیل کرده

است. استفادة ترکیه از این فرصت، بیانگر چیست؟
ب) این سیاست دولت چین که به تولیدکنندگان «یارانۀ آب وبرق» می دهد در جهت رسیدن به کدام هدف است؟

پ) منظور اقتصاددانان از «محصوالت راهبري» چیست؟

الف) خلق ارزش افزوده حتی در محصولی غیرمزیتی، ب) تشویق صادرکنندگان داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی، پ) کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه
به منافع سیاسی و غیراقتصادي است.

 الف) خلق مزیت هاي جدید اقتصادي، ب) حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به کاالهاي وارداتی، پ) کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه به
منافع سیاسی و غیراقتصادي است.

الف) خلق مزیت هاي جدید اقتصادي، ب) تشویق صادرکنندگان داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی، پ) کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود،
هزینه و بازار انجام می شود.

الف) خلق ارزش افزوده حتی در محصولی غیرمزیتی، ب) حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به کاالهاي وارداتی، پ) کاالها و  خدماتی که تولید آن ها
بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار انجام می شود.
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قلم چی- 1399

زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود می شود:   198
الف) بانک مرکزي چگونه مشکل را در کوتاه مدت حل می نماید؟

ب) براي حل اساسی مشکل در بلندمدت باید چه سیاست هایی را در پیش گرفت؟
ج) دولت در این شرایط چگونه می تواند رونق را به بازار برگرداند؟

الف) سیاست پولی انقباضی (مانند فروش اوراق مشارکت)، ب) سیاست هاي جانب تقاضا (مثل بهبود درآمد تولیدکنندگان و بهبود فضاي بازار)، ج) تحریک تقاضاي
عمومی از طریق کاهش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و افزایش در نرخ ها یا پایه هاي مالیاتی (سیاست مالی انبساطی)

الف) سیاست پولی انبساطی (مانند خرید اوراق مشارکت)، ب) سیاست هاي جانب تقاضا (مثل بهبود درآمد تولید کنندگان و بهبود فضاي بازار)، ج) تحریک تقاضاي
عمومی از طریق افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ ها یا پایه هاي مالیاتی (سیاست مالی انقباضی)

الف) سیاست پولی انبساطی (مانند خرید اوراق مشارکت)، ب) سیاست هاي جانب عرضه (مثل بهبود بهره وري، افزایش سرمایه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار)، ج)
تحریک تقاضاي عمومی از طریق افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ ها یا پایه هاي مالیاتی (سیاست مالی انبساطی)

الف) سیاست پولی انقباضی عمومی از طریق افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ ها یا پایه هاي مالیاتی (سیاست مالی انقباضی)

قلم چی- 1399 چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟  199
الف) برخی از اقتصاددانان موافق دولتی شدن اقتصادند و به حضور بخش هاي غیردولتی در اقتصاد خوشبین نیستند.

ب) اصل حضور دولت در اقتصاد مورد اختالف بسیاري از اقتصاددانان است.
ج) در سال هاي اخیر در کشور ما توجه جدي سیاست گذاران به ضرورت اقتصاد مردمی و نقش آفرینی و مشارکت بیشتر بخش هاي خصوصی و

تعاونی و عمومی و افزایش توان و اقتدار آن ها جلب شده است.
د) در زمان جنگ یا حالت رکود، دولت ها معموًال نقش پررنگ تري را در اقتصاد کشور ایفا می کنند.

هـ) در کشور ما دولت ملزم شده است تا با سپردن  درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی، حضور مستقیم خود را در مدیریت و مالکیت
اقتصاد کاهش دهد.

یک دو  سه  چهار
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قلم چی- 1399

عبارات کدام گزینه بیانگر پرسش هاي زیر است؟  200
الف) دوران سازندگی چه نتایجی داشت؟ ب) کدام یک از نموداهاي زیر، روند درآمد سرانۀ ایرانیان را پس از جنگ نشان می دهد؟

10/000
20/000
30/000

50/000
40/000

57 67 68 69 91

در آمد سرانه

سال

4منحنی شمارة )(    
3منحنی شمارة

10/000
20/000
30/000

50/000
40/000

57 67 68 69 91

در آمد سرانه

سال

)(
   

2منحنی شمارة

10/000
20/000
30/000

50/000
40/000

57 67 68 69 91

در آمد سرانه

سال

)(    

1منحنی شمارة

10/000
20/000
30/000

50/000
40/000

57 67 68 69 91

در آمد سرانه

سال

)(

الف) به ثمر رسیدن طرح هاي اقتصادي و مولد - بهبود تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، ب) منحنی شمارة 

الف) آغاز جهش اقتصادي - ایجاد زیرساخت هاي اقتصادي چون نیروگاه برق و صنایع پایه - منحنی شمارة 

به ثمر رسیدن طرح هاي اقتصادي و مولد - بهبود تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، ب) منحنی شمارة 

الف) آغاز جهش اقتصادي - ایجاد زیرساخت هاي اقتصادي چون نیروگاه برق و صنایع پایه، ب) منحنی شمارة  و 

2
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یکی از اهداف دولت در عرصۀ اقتصاد، ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاري است. براي تحقق این هدف، دولت ها می کوشند شرایط رونق اقتصادي را فراهم گزینه 3  1
آورند. در چنین شرایطی، فعالیت هاي تولیدي گسترش می یابند و تمایل تولیدکنندگان به استخدام نیروي کار جدید بیشتر می شود. این به معناي ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و رسیدن به

اشتغال کامل است.

بررسی گزینه ها: گزینه 3  2

)هزینه هاي پرسنلی – هزینه هاي اداري – پرداخت هاي انتقالی – هزینه هاي اداري 

)هزینه هاي اداري – هزینه هاي اداري – هزینه هاي اداري – هزینه هاي پرسنلی

)هزینه هاي پرسنلی – هزینه هاي اداري – هزینه هاي اداري – پرداخت هاي انتقالی

)پرداخت هاي انتقالی – پرداخت هاي انتقالی – پرداخت هاي انتقالی – هزینه هاي اداري

آنچه انسان در مقابل پول خریداري می کند و به وسیله ي آن نیازها یا خواسته هایش را برطرف می سازد، تنها به کاالها محدود نمی شود و خدمات را نیز دربرمی گیرد. گزینه 2  3
توضیحات بیان شده در صورت سؤال به ترتیب به کاالهاي بی دوام، کاالهاي واسطه اي، کاالهاي سرمایه اي و کاالهاي تجملی اشاره دارد. گزینه 2  4

از آن جا که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است، در محاسبۀ تولید کل جامعه باید از محاسبه ي ارزش کاالهاي واسطه اي صرف نظر و فقط کاالهاي گزینه 2  5
نهایی را محاسبه کنیم. فعالیت هاي غیر قانونی نظیر قاچاق و مانند آن جزء تولید کشور محاسبه نمی شود؛ زیرا از یک سو از این فعالیت ها اطالع دقیقی در دست نیست و از سوي دیگر، محاسبۀ

آن ها نوعی مشروعیت دادن به آن ها تلقی می شود.

الف) نقش اصلی پول در مبادالت، آسان  سازي مبادله است. گزینه 1  6
ب) در صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیلۀ مناسبی براي پرداخت هاي آینده نیز باشد.

الف) در معادالت سلف، بانک محصوالت تولیدي آینده بنگاه ها را پیش خرید می کند. گزینه 3  7
ب) در قرارداد خرید دین بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به واحدهاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

بورس یک کاال محل مبادالت کاغذي آن کاالست و کاالیی در آن مبادله نمی شود. گزینه 4  8

گزینه 3  9
پول فلزي در مبادالت با حجم زیاد، وسیلۀ پرداخت مناسبی نبود و همین موضوع یکی از علل کنار گذاشتن این نوع پول از مبادالت بود.

به بازار رسمی و دائمی که در محلی معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد، «بورس اوراق بهادار» گفته می شود. گزینه 3  10

صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند، مالک و در سود و زیان شرکت سهیم می شوند. گزینه 2  11
- دولت، شهرداري ها و شرکت هاي دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح هاي توسعه اي و عمرانی در کشور، اوراق مشارکت منتشر می کنند.

فقر یا تهیدستی مطلق به معناي نداشتن حداقل معیشت است. فقیر مطلق کسی است که به نیازهاي ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، گزینه 3  12
پوشاك و سرپناه دسترسی نداشته باشد. در هر جامعه، افرادي که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کم تر باشد، زیر خط فقر قرار داررند. سطح حداقل معیشت (خط فقر) از یک
کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکس کنندة تفاوت در نیازها است. افرادي که در زمانی یا در کشوري، فقیر به شمار می روند، چه بسا در زمانی
دیگر یا کشوري دیگر، فقیر محسوب نشوند. این مفهوم، «فقر نسبی» نامیده می شود. در هر سطحی از درآمد سرانه، هرچه توزیع درآمد در کشوري نسبت به کشور دیگر ناعادالنه تر باشد،

نرخ فقر در آن کشور بیش تر است.
براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد بین کشورهاي مختلف، نسبت سهم دهک دهم به دهک اول را محاسبه می کنیم. هرچه این نسبت بیش تر باشد، وضعیت توزیع گزینه 4  13

درآمد در آن جامعه نامناسب تر است.

  شاخص وضعیت توزیع درآمد در کشور 

  شاخص وضعیت توزیع درآمد در کشور 

  شاخص وضعیت توزیع درآمد در کشور 

  شاخص وضعیت توزیع درآمد در کشور 

توزیع درآمد در کشور  در مقایسه با سایر کشورها نامناسب تر است و شاخص توزیع درآمد در کشور  که وضعیت توزیع درآمد آن از سایر کشورها مناسب تر است،  است.
در گذشته دولت ها بیشتر حافظان نظم و امنیت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلی و خارجی بودند. امروزه دولت ها عالوه بر حفظ نظم و امنیت در عرصۀ اقتصاد گزینه 2  14

فعالیت بسیار گسترده اي دارند.

نقش اقتصادي دولت ها در زمان هاي گذشته در مقایسه با امروز بسیار کم رنگ بود و به موارد خاص و حالت هاي استثنایی محدود می شد. به این ترتیب، دولت ها گزینه 3  15
بیشتر حافظان نظم و امنیت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلی و خارجی بودند و براي تأمین هزینه هاي مربوط به این فعالیت ها به جمع آوري مالیات اقدام می کردند: اما امروزه دولت ها
در عرصۀ اقتصاد فعالیت بسیار گسترده اي دارند و حضورشان را در اقتصاد جامعه نمی توان نادیده گرفت. آن ها عالوه بر حفظ نظم و امنیت، وظایفی نظیر هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعۀ

پایدار اقتصادي، ایجاد اشتغال، فقرزدایی، کاهش نابرابري و توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت، مقابله با تورم، حفظ ثبات اقتصادي و نظایر آن را نیز بر عهده گرفته اند.

به طور کلی، دولت با در نظر گرفتن تصویري از آیندة اقتصاد و مشخص کردن اهداف آن، می کوشد فعالیت هاي اقتصادي جامعه را به سمت و سوي مورد نظر خود گزینه 4  16
هدایت کند. این مسئله مربوط به فعالیت هاي دولت در عرصۀ اقتصاد، محور وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی می باشد.
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در سال هاي اخیر در کشور ما توجه جدي سیاست گذاران به ضرورت اقتصاد مردمی و نقش آفرینی و مشارکت بیش تر بخش هاي خصوصی و تعاونی و عمومی و گزینه 2  17
افزایش توان و اقتدار آن ها جلب شده است. دولت ملزم شده است که با واگذاري بخش مهم از فعالیت هاي خود در عرصۀ اقتصاد به بخش هاي غیر دولتی، که در چارچوب سیاست هاي اجراي

اصل  قانون اساسی مطرح شده است و همین طور سپردن  از اقتصاد کشور به بخش تعاونی، حضور مستقیم خود را در مدیریت و مالکیت اقتصاد کاهش بدهد و موجبات تقویت اقتصاد
مردمی را فراهم سازد؛ این به معناي حرکت در مسیر دستیابی به ترکیب بهینه از حضور دولت و مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد کشور است.

الف) دولت ها براي تحقق هدف اشتغال کامل می کوشند زمینۀ رونق اقتصادي را فراهم آورند. گزینه 1  18
ب) بیکاري اصطکاکی نوعی از بیکاري است که در آن افراد در حال جابه جایی از کاري به کار دیگر هستند.
این جمله از مرحوم آخوند خراسانی (ره) می باشد و مربوط به دورة قاجاریه است. گزینه 3  19

سایر گزینه ها درست هستند ولی در ارتباط با عبارت داده شده نیستند. گزینه 2  20

) محدود بودن دانش فنی، بنابراین گزینۀ  و  نادرست هستند. ) ناشناخته بودن بسیاري از آن ها  الف) محدودیت ذخایر معدنی با وجود فراوانی دو علت دارد:  گزینه 3  21

ب) انتخاب بهینه از منابع و امکانات، براي رسیدن به منافع بیشتر، انسان را با مهم ترین مسئلۀ زندگی یعنی "انتخاب" روبه رو می کند. بنابراین گزینۀ  صحیح است.
ج) انسان پس از رفع نیاز احساس رضایت می کند.

بازیگران کالن شامل (سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی و دولت ها) می باشد و بازیگران ُخرد شامل (افراد، خانوارها، شرکت ها و مؤسسات انتفاعی و ...) گزینه 4  22
هدف سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی رونق روابط اقتصادي بین کشورها و حفظ حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی است.

بازیگران کالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم، انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.
بازیگران خرد در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادله با یکدیگر نقش ایفا می کنند.

الف) حیازت برداشت مستقیم محصول آمادة طبیعت است. گزینه 1  23
ب) صنعت، ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیا و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی در آن ها به دست می آید. مثل صنایع غذایی

ج) زراعت، باغبانی و پرورش ماهی مثال براي احیا هستند.
الف) متوقف ماندن انسان در نیازهاي مادي و حیوانی، کمال جویی را به نوعی سیري ناپذیري تبدیل می کند. گزینه 3  24

ب) محدود بودن منابع و امکانات  محدودیت داشتن انسان در بهره برداري از منابع «کمیابی» نام دارد.
گزینه 2 - شرکت پخش و پاالیش فراورده هاي نفتی: بازار انحصاري  25

- حضور و رفتار هریک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک است: بازار رقابتی
- گاه به دالیل طبیعی، اقتصادي، قانونی و یا حتی غیرقانونی تعداد فروشنده یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود: بازار انحصاري

- بازار محصوالتی چون ماکارونی: بازار رقابتی
- فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه ها و حراجی ها: مزایده

- شرکت توانیر در کشور ما: بازار انحصاري
- خریداران عمدة کاال و خدمات (مثل خریدهاي دولتی): مناقصه

اگر با به کارگیري یک «نظام صحیح مالیاتی»، توزیع مجدد درآمد به نحوي قانونی صورت گیرد، تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود و اکثریت چشم گیر گزینه 2  26
مردم کاهش می یابد.

منظور از اوراق بهادار، اسنادي است که در فرایند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود و این اوراق به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: گزینه 3  27

- اوراق مشارکت - اوراق سهام، 
به دو دلیل دولت از مردم مالیات می گیرد. اول این که دولت بهاي برخی از کاالها و خدمات عمومی را مستقیمًا از شهروندان دریافت نمی کند. دوم، رفع نابرابري بین گزینه 1  28

افراد پردرآمد و کم درآمد را وظیفۀ خود می داند. تمام وجوهی که دولت طبق قانون بابت تأمین این دو هدف از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند، مالیات نام دارد.
انسان به مثابۀ مهم ترین عامل تولید، به آموزش و تأمین اقتصادي و اجتماعی نیاز دارد و هرگونه سرمایه گذاري در این زمینه ها به افزایش بهره وري نیروي کار و در گزینه 1  29

پی آن باال رفتن درآمد ملی منجر می شود.

به ترتیب هر یک از موارد ذکر شده در صورت سؤال به اصل  - اصل  - اصل  - اصل  - اصول  تا  - اصل  قانون اساسی اشاره دارند. گزینه 2  30

الف) سرمایه گذاري براي احداث کارخانۀ تراکتورسازي  مولد / ساخت شبکه هاي بزرگ آب رسانی  زیربنایی / تربیت نیروي انسانی  اجتماعی گزینه 4  31

ب) مالیات بر اتومبیل  مالیات بر دارایی و ثروت / مالیات بر فروش اتومبیل  مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی / عوارض اتومبیل  عوارض شهرداري
در دوران حکومت قاجار، از دست دادن بخش هاي مهمی از سرزمین و منابع ایران، هزینه هاي شکست در جنگ، عهدنامه هاي ننگین و مبالغ جریمه هاي گزاف آن ها، گزینه 4  32
بی توجهی به سرمایه هاي انسانی و اجتماعی، سیاست هاي رکودي و انقباضی (افزایش بیش از حد مالیات)، نبودن برنامه ریزي و قانونگذاري اقتصادي، اعطاي امتیازها به شرکت ها و کشورهاي

استعماري، تأسیس بانک هاي روسی و انگلیسی و سیل ورود کاالهاي خارجی، صدمات جدي بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرد.

» از عواملی است که در دوران پهلوي بر بیماري اقتصاد ایران افزود. عبارت گزینۀ «
تأکید بر اصالح نظام مالیاتی، افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فروش فرآورده هاي نفتی به جاي نفت خام به تنوع منابع درآمدي کشور کمک می کند. گزینه 4  33

تشریح موارد نادرست: گزینه 3  34
انسان به مثابه مهم ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادي-اجتماعی نیاز دارد.

الف) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضاي آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می  گزینه 2  35
یابد.

وقتی که در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، «مازاد عرضه (کمبود تقاضا)» به وجود می آید و چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند
بود آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند؛ درنتیجه قیمت پایین می آید. این کاهش قیمت تا برقراري تعادل در بازار ادامه می یابد.

ب) در بازار هنگامی «کمبود عرضه» اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. درنتیجه، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالي مورد نیاز خود نخواهند شد (میزان
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تقاضا بیشتر از عرضه است). این گروه، براي خرید کاال حاضرند مبلغ باالتري بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود. باال رفتن قیمت باعث می شود تا از یک سو، تولیدکنندگان
رغبت بیشتري به تولید نشان دهند و از سوي دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. پس در حالت کمبود، قیمت باال می رود و فاصلۀ بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد. این افزایش

قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصلۀ بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود. این سطح قیمت، همان قیمت تعادلی است.
تنها در سطح قیمت تعادلی، درآمد تولیدکنندگان حداکثر خواهد بود و تولیدکننده بیشترین دریافتی را خواهد داشت.

 
 پ) شیب منحنی عرضه نشان دهندة درجۀ حساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت است. اگر تولیدکننده اي به دلیل مدیریت ضعیف یا فرسوده بودن تجهیزات نتواند با افزایش قیمت، تولید خود

را افزایش دهد، منحنی عرضه اش با شیب بیشتر است و اصطالحًا می گوییم که کشش قیمتی عرضه پایین است.
ت) در کشور ما شرکت هاي خودرویی به دالیل قانونی انحصارگر در فروش کاالي خود به شمار می روند. خریداران عمدة کاالها و خدمات «مناقصه» برگزار می کنند.

الف) براساس اصل مزیت مطلق هر کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینۀ تولید آن در مقایسه با سایر کشورها کمتر باشد، درنتیجه کشور  در تولد برنج و گزینه 1  36

کشور  در تولید جو مزیت مطلق دارند.

ب) هرچند کشور  در تولید هیچ یک از دو کاال نسبت به کشورهاي  و  مزیت مطلق ندارد، اما در کشور خود در تولید جو نسبت به برنج مزیت نسبی دارد. (هر کیلو جو را ارزان تر از

برنج تولید می کند)؛ بنابراین باید در تولید جو متمرکز شود و برنج مورد نیاز خود را از کشور  وارد کند.

ج) با توجه به وضعیت کشور  و بدون در نظر گرفتن هزینه هاي حمل ونقل، این کشور می تواند برنج را در داخل تولید کند و جوي مورد نیاز خود را از کشور  وارد کند.

الف) آمارهاي اقتصادي در سطوح چهارگانه زیر ارائه می شود. گزینه 4  37

 - ُخرد (سطح خانوار با شرکت ها و مؤسسات تولیدي)

 - شهري

 - منطقه اي

 - کالن (ملی و بین المللی)
«ب» و «ج» از شروط محاسبه تولیدات در تولید کل:

 - از بازار عبور کند؛ یعنی تولیدکنندة آنها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد. پس اگر فردي به کاشت سبزیجات در منزل براي مصرف خانگی بپردازد، در تولید کل
محاسبه نمی شود.

 - فعالیت هایی که به تولید کاال یا خدمات «نهایی» منتهی شود، از آنجا که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است، در محاسبه تولید کل از محاسبه آن صرف نظر می شود.

گزینه 4  38

الف و ب 

شاخص دهک

گزینه 4  39
هزینه ها - درآمد = سودبنگاه
هزینه هاي مستقیم - درآمد = سود حسابداري
هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم - درآمد = سود و زیان اقتصادي

قیمت آن ها  کل محصوالت = درآمد
 ب) از تأثیرات بورس بر جامعه است.

- امروزه یکی از معیارهاي بسیار رایج براي طبقه بندي کشورهاي مختلف دنیا، طبقه بندي براساس سطح توسعه یافتگی است. گزینه 1  40

- تولید ناخالص داخلی سرانه سوئیس در سال   بیش از  دالر.

گزینه 1 الف) تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادي بر اساس انگیزه هاي خود، به دو دستۀ عمدة انتفاعی و غیرانتفاعی  تقسیم می شوند.  41
ب) سازمان تولید جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین می کند.

ج) انواع سازمان هاي تولیدي به سازمان هاي تعاونی، خصوصی، سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند.

توصیه هاي پزشک خانواده، مشاورة حقوقی، تبلیغات براي بنگاه: خدمات (خدمت مستقیم براي مصرف کنندة نهایی است.) گزینه 1  42
خودروي دست دوم خریداري شده توسط خانوار: کاالي باداوم

سامانه هاي بزرگ رایانه اي مورد استفاده در بنگاه تولیدي؛ کاالهاي سرمایه اي

منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است و رابطۀ آن با قیمت کاال معکوس است. بنابراین در نقطۀ  مقدار تقاضا بیشتر، اما قیمت کمتر است. گزینه 4  43

الف) با توجه به اینکه نمودار صعودي است، نشان دهندة مفهوم عرضه در بازار است. گزینه 4  44

ب) در نقطۀ  نسبت به نقطۀ  قیمت و مقدار کمتر است.
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ج) علت حرکت از نقطۀ  به  کاهش قیمت کاال در بازار است.

د) علت حرکت از نقطۀ  به  افزایش قیمت کاال در بازار است.

P

Q

A

B

C
P

P

PA

B

C

Q Q QA B C

PC P B PA

Q C Q B Q A

بازار کاالیی چون ماکارونی: رقابتی / بازار خودرو در کشور ما: انحصار در فروش / شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی: از یک سو تنها خریدار و از یک سو گزینه 3  45
تنها فروشنده (انحصار در خرید و فروش) / شرکت توانیر در کشور ما: انحصار در فروش / فروشندگان آثار هنري: مزایده / خریدهاي دولتی: مناقصه

الف) گزینه 2  46
 ارزش محصول در مرحلۀ قبل - ارزش محصول در آن مرحله = ارزش افزودة محصول در هر مرحله

= ارزش افزودة مرحلۀ دوم ریال 
ارزش محصول در مرحلۀ سوم - ارزش محصول در مرحلۀ چهارم = ارزش افزودة مرحلۀ چهارم

ریال  = ارزش افزودة مرحلۀ چهارم
 ب) در «روش درآمدي» و «روش هزینه اي» کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها جریان می یابد محاسبه می شود.

ج) اقتصاددانان براي جلوگیري از اشتباه، حداقل دو روش را براي محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را مقایسه می کنند.
براي تعیین شاخص توسعه استفاده از شاخص درآمد سرانه، به تنهایی نادرست است. زیرا توسعه عالوه بر افزایش تولید کمی، تغییرات کیفی را نیز در نظر می گیرد. گزینه 4  47

.( در کنار درآمد سرانه از معیارهاي تکمیلی دیگري نیز استفاده می شود؛ مانند: شاخص توسعۀ انسانی (
یخچال مورد استفاده در سوپرمارکت: کاالي سرمایه اي گزینه 1  48

پارچۀ مورد استفاده در خیاطی: کاالي واسطه اي
نورافشان: کاالي تجملی

اتومبیل خانوار: کاالي بادوام
الف) شبه پول گزینه 3  49

ب) پوست سمور
پ) چک

«رشد» صرفًا به معناي افزایش تولید است؛ بنابراین مفهومی کّمی دارد و در کشور موزامبیک سطح پایین توسعه با سطح پایین رشد هماهنگی دارد. گزینه 1  50
به دولت که براي ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کند، «بازیگر کالن» می گویند. گزینه 2  51

الف) نوع دوم از تولید که «صنعت» نام دارد از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیاي منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا گزینه 2  52
مبادالتی در آن ها به دست می آید. 

ب) «حیازت»، موجب مالکیت فرد می شود و بدون آن، اولین تولید انسان ممکن نبوده است.
ج) در نوع اول تولید، انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی، و هم چنین با کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی را به تولید می رساند که به آن «احیاء» می گویند.

در تهاتر، تعیین و محاسبۀ قیمت  ها و تبدیل آن ها به یکدیگر مشکل زا بود. هم چنین پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده نیز، مردم را با مشکالتی مواجه گزینه 4  53
می کرد.

گاهی افراد با شنیدن کاهش نرخ تورم به اشتباه انتظار دارند که سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته و به عبارتی دیگر اجناس ارزان تر شده باشد در حالی که کاهش گزینه 3  54
تورم به معناي کاهش شتاب افزایش قیمت ها است و قیمت ها همچنان با شتابی کم تر از قبل، افزایش خواهد یافت.

هزینه هاي دولت به دو دستۀ عمده تقسیم می شود: گزینه 2  55
الف) هزینه هاي جاري (عادي) که این هزینه ها را می توان به شرح زیر طبقه بندي کرد.

- هزینه هاي کارکنان، مانند: حقوق و مزایاي نظامیان، معلمان، قاضیان و...

- هزینه هاي اداري، مانند: هزینه هاي حمل و نقل، اجاره، آب و برق و...

- پرداخت هاي انتقالی، مانند: پرداخت هاي دولت براي حمایت از تولیدکننده، نخبگان یا آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی، پرداخت به روستاییان تحت پوشش طرح شهید رجایی و...
ب) هزینه هاي سرمایه اي یا عمرانی که این هزینه ها را نیز می توان به شرح زیر طبقه بندي کرد:

- سرمایه گذاري هاي مولد، مانند: ایجاد و استقرار کارخانه هاي نساجی، خودروسازي، تراکتورسازي و مواد غذایی

- سرمایه گذاري هاي زیربنایی، مانند: ساخت و احداث جاده ها، خطوط راه آهن و...

- سرمایه گذاري هاي اجتماعی، مانند: سرمایه گذاري در آموزش و پرورش، آموزش عالی، امور فرهنگی و هنر

الف) مربوط به اقتصاد ایران از  تا  است. گزینه 1  56
ب) مربوط به اقتصاد ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی است.

ج) مربوط به اقتصاد ایران از  تا  است.
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مانع تراشی در برابر بانک ها و بیمه ها نوعی تحریم مالی است. گزینه 2  57
در گذشته تحریم هاي تجاري بیش از تحریم هاي مالی رایج بود، اما امروز جهانی شدن اقتصاد،موجب شده است روز به روز از میزان تاثیرگذاري دستۀ اول تحریم ها یعنی تحریم هاي تجاري

کاسته شود.
الف) وقتی که در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به وجود می آید. بدین ترتیب که چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان گزینه 1  58

را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند؛ درنتیجه، قیمت پایین می آید.
ب) افراد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب می کنند و باید بدهی خود را در زمان سررسید قیدشده در اسناد به بانک بپردازند.

ج) متن پیشنهادي بودجه را که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود، «الیحۀ بودجه» می نامند.
د) پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکالت جدیدي را در عرصۀ مبادله به همراه داشت. پول فلزي که پیش از این در معامالت کوچک بسیار کارساز بود، در گذر تحوالت اقتصادي و ظهور

معامالت بزرگ با مشکالتی روبه رو شد.

- با کمک آن ها روابط اقتصادي بین کشورها بیشتر رونق می گیرد و حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود  سازمان هاي اقتصادي بین  گزینه 4  59
المللی و جهانی

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد با هدف ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.  بازیگران کالن

- این فعاالن عرصۀ اقتصاد، در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادلۀ با یکدیگر نقش ایفا می کنند.  بازیگران خرد
الف) درست گزینه 3  60

ب) نادرست - منابع و امکانات محدودند.
پ) نادرست - اگر انسان در نیازهاي مادي و حیوانی خود متوقف شود، کمال جویی به نوعی سیري ناپذیري تبدیل می شود.

ت) درست
الف) مؤسسات انتفاعی و خیریه ها بازیگر خرد محسوب می شوند. گزینه 2  61

- تأمین برخی نیازهاي عمومی - نظارت بر عملکرد اقتصاد  - ایجاد نظم و انضباط  ب) وظایف دولت: 
ج) این وظایف مربوط به سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی می شود.

) اگر دستمزد  افزایش یابد و در همان زمان تورم  باشد، قدرت خرید واقعی  افزایش یافته است. گزینه 4  62

) اگر تورم جهانی  باشد و صادرات اسمی  افزایش یافته است، صادرات به میزان  کاهش یافته است.

) اگر سود اسمی سهام  و نرخ تورم  باشد، آن گاه سود واقعی  است.

) درست است.     
الف) نمودار صعودي است و لذا منحنی عرضه را نشان می دهد. گزینه 1  63

ب) اگر از نقطۀ  به نقطۀ  برسیم این مفهوم قابل درك است که با افزایش قیمت میزان عرضۀ کاال نیز افزایش می یابد.
بانک ها، صرفًا در واژة بانک مشترك اند، ولی به نوعی هریک مؤسسه پولی و اعتباري متمایزي هستند که نباید آن ها را یکسان پنداشت. گزینه 2  64

بانک ها فقط با مجوز بانک مرکزي تأسیس می شوند و تمام فعالیت هاي پولی و بانکی آن ها باید تحت کنترل و نظارت شدید باشد.
الف) منحنی «عرضه» نشان دهندة چگونگی رفتار اقتصادي تولید کنندگان است. ب) تصمیم تولید کنندگان در مورد تولید کاال از عواملی چون سطح قیمت آن کاال، گزینه 2  65

هزینه هاي تولید (قسمت هاي عوامل تولید) و پیش بینی تولید کنندگان در مورد رونق یا رکود بازار تأثیر می پذیرد.
ج) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنا است که با افزایش قیمت یک کاال، میزان تقاضاي آن کاهش می یابد ( یا برعکس ).

الف) سیاست مالی انقباضی (کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات) در مواقع تورم با کاهش تقاضاي کل در اقتصاد، موجب ثبات اقتصادي می شود. گزینه 2  66
ب) کاهش و افزایش حجم پول در گردش از سیاست هاي پولی دولت می باشند.

ج) توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاري در مناطق محروم کشور از جمله سیاست هاي توسعه اي به شمار می روند.
د) دولت ها براي مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجراي وظایف خود، بستۀ سیاست هاي مالی اجرا می کنند که از دو ابزار درآمدها و مخارج دولت تشکیل شده است.

الف) یکی از معیارهاي سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص دهک هاست. از مهم ترین ابزارهاي رویارویی با نابرابري توزیع درآمد برقراري یک سامانه و نظام گزینه 4  67
مناسب و کارآمد مالیاتی است.

ب) انسان به مثابۀ مهم ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی نیاز دارد و هرگونه سرمایه گذاري در این زمینه ها به افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن، افزایش درآمد
ملی منجر می شود.

ج) سطح حداقل معیشت (خط فقر) از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکس کنندة تفاوت در نیازها است. افرادي که در زمانی یا کشوري فقیر
به شمار نمی روند، چه بسا در زمانی دیگر و یا در کشوري دیگر فقیر باشند. این مفهوم «فقر نسبی» نامیده می شود.

تشریح عبارت هاي نادرست: گزینه 2  68
الف) بانک هاي مسکن یا کشاورزي بانک هاي تخصصی هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاري را ایفا می کنند.

ج) در کشور ما، پس از پیروزي انقالب اسالمی، به جاي اوراق قرضه، از اوراق مشارکت استفاده می شود.
د) صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند، مالک، و در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.

الف) قیمت تعادلی،  و مقدار تعادلی  است. گزینه 2  69

) بازار با مازاد تقاضا یا کمبود عرضه روبه روست. ب) در قسمت (

) بازار با مازاد عرضه مواجه است. پ) در قیمت هاي باالتر از قیمت تعادلی (
ت) در حالت کمبود عرضه، گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالي مورد نیاز خود موفق نخواهند شد. این گروه براي خرید کاال حاضرند مبلغ بیش تري بپردازند و این امر سبب افزایش

قیمت کاال می شود. با افزایش قیمت، از یک سو تولیدکنندگان به تولید رغبت بیش تري نشان می دهند و از سوي دیگر مصرف کنندگان از مصرف خود می کاهند.
الف) رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها تحقق می یابد. گزینه 3  70

ب) معموًال با درنظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد، می توان تصویري از وسعت و اندازة فقر در هر کشور به دست آورد.
ج) یکی از معیارهاي سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص «دهک » هاست. براي محاسبۀ این معیار، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم می کنند. در طبقه بندي این ده گروه،

سطح درآمد از کم ترین به بیش ترین مدنظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر، گروه اول که  درصد اولیۀ جمعیت را تشکیل می دهند، کم ترین درصد درآمد ملی و  درصد آخر بیش ترین
درصد درآمد ملی را دارند. با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهاي مختلف، شاخصی به دست می آید که براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد بین آن ها به کار می رود. هرچه این

نسبت بیش تر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است.
د) اگر با به کارگیري نظام صحیح مالیاتی، توزیع مجدد درآمد به گونه اي قانونی صورت پذیرد، تفاوت میان درآمد و ثروت گروه محدود و اکثریت چشمگیر مردم کاهش می یابد.
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هـ) انسان (به مثابۀ مهم ترین عامل تولید) به آموزش و تأمین اقتصادي-اجتماعی نیاز دارد و هرگونه سرمایه گذاري در این زمینه ها به افزایش بهره وري نیروي کار و در پی آن افزایش درآمد
ملی منجر می شود.

و) توزیع عادالنۀ درآمدها و کاهش فقر می تواند انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد کند.
الف) معموًال شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنگ است؛ به طور مثال، سطح پایین توسعه در موزامبیک با سطح پایین رشد در این کشور و یا سطح باالي توسعه در گزینه 2  71

- تعداد معدودي از کشورها که با داشتن یک مادة گران بها مانند نفت امکان نروژ با سطح باالي رشد در این کشور هماهنگی دارد. البته دو گروه از کشورها استثنا محسوب می شوند: 

- تعدادي از کشورهاي در حال توسعه مانند چین که با اجراي برنامه هاي بلندمدت، شاخص هاي توسعۀ خودرا بهبود بخشیده اند؛ با وجود این که دسترسی به درآمد سرانۀ باال را دارند. 
درآمد سرانۀ پایین دارند.

ب) نرخ مرگ ومیر نوزادان در چین  در هر هزار تولد، امید به زندگی در موزامبیک  سال، تولید ناخالص داخلی سرانه در نروژ  دالر و رتبۀ کشور چین در شاخص توسعۀ

انسانی  است.
- توزیع عادالنۀ درآمدها و کاهش فقر می تواند انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد کند. گزینه 1  72

- اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر مستلزم توانمندسازي افراد و به ویژه مولد کردن آن ها است.
الف) در جمهوري اسالمی ایران مراحل تنظیم و پیشنهاد و اجراي بودجه برعهدة دولت است. گزینه 4  73

ب) به آن دسته از هزینه هاي دولتی که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شود که با بقاي اصل آن ها مورد استفاده قرار می گیرند، هزینه هاي سرمایه اي دولت می گویند.
تشریح عبارات نادرست: گزینه 2  74

زندگی عموم انسان ها در جامعۀ شهري بر تک محصولی مبتنی است و بنابراین هر فردي با تخصص خود به یک شغل و حرفه مشغول است.
الف) افزایش بهره وري و امنیت اقتصادي، بهبود محیط کسب وکار، برنامه ریزي در جهت به کارگیري فناوري هاي نوین گزینه 4  75

ب) وابستگی و شکنندگی اقتصادي در مقابل تکانه هاي داخلی و خارجی را بکاهد، واردات غیرضروري و مصرف بی رویۀ کاالهاي وارداتی را کاهش دهد و صادرات را تشویق کند. بدین ترتیب
دولت تجارت خارجی را سامان می دهد.

ج) دولت با اعمال سیاست هاي تثبیت اقتصادي، تقاضاي کل اقتصاد را در کوتاه مدت مدیریت و تنظیم می کند.
الف) هزینه هاي اداري گزینه 2  76

ب) سرمایه گذاري هاي مولد
ج) سرمایه گذاري هاي زیربنایی

د) پرداخت هاي انتقالی

در سند چشم انداز  سالۀ جمهوري اسالمی ایران، وضعیت اقتصادي در افق سال  هـ.ش. توصیف و مشخص شده است. گزینه 4  77
گزینه 1  78

میلیون ریال  هزینۀ استهالك

میلیون ریال   درآمد خالص
بررسی عبارات نادرست: گزینه 4  79

الف) بازار محصوالتی مانند ماکارونی معموًال رقابتی است.

ث) اصول  تا  قانون اساسی به مباحث مالی دولت شامل دریافت ها و درآمدهاي دولت، بحث بودجه و نهادهاي تصویب کننده و ناظر بر حسن اجراي آن تأکید دارد.
- قبل از شکل گیري خدمات نوین بانک، نقدینگی کل مساوي با مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش بود. گزینه 1  80

- بانک توسعۀ صادرات یک بانک تخصصی محسوب می شود.
- منظور از اوراق بهادار اسنادي است که در فرآیند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود.

الف) تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادي می گیرد، عمدتًا در نیازها و خواسته هاي نامحدود او ریشه دارد و باید از طریق به کارگیري منابع و امکانات محدود گزینه 2  81
و در دسترس، عملی شوند.

ب) هدف علم اقتصاد، راهنمایی انسان براي بهترین انتخاب و به کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است.
ج) دانشمندان علوم اقتصادي، موضوعات اقتصادي را همانند سایر علوم با روش هاي علمی مورد مطالعه قرار می دهند.

الف) سازمان تولید، جایگاه و نقش هریک از عوامل تولید را تعیین می کند. گزینه 4  82
ب) صاحب سرمایۀ مالی یا به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت می کند، یا به عنوان صاحب کار در سود و زیان شریک می شود.

ج) دو تولیدکننده اي که عوامل تولید یکسانی دارند، آن که محصول بیشتري داشته باشد، بهره وري بیشتري داشته است.
د) به میزان عایدي انتخاب دوم، «هزینۀ فرصت» می گویند که در سود اقتصادي (سود ویژه) محاسبه می شود.

تشریح عبارت هاي نادرست: گزینه 1  83
الف) مو اجهه تقاضاکننده و عرضه کننده، «بازار» را شکل می دهد.

پ) در مباحث اقتصادي وقتی از بازار کاالي خاصی سخن می گوییم، منظور ارتباط خریداران و فروشندگان آن کاال است و نه ضرورتًا مکان خاصی که به اصطالح «بازار» نامیده شود.
ت) هرگاه در بازار قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد، عواملی آن را به سمت قیمت تعادلی می کشانند؛ مشروط بر این که عوامل بیرونی مثل قیمت گذاري دولت مانع این تعدیل نشود.

الف) به ترتیب بانک توسعۀ صادرات یک بانک  تخصصی و بانک ملی نیز یک بانک تجاري می باشد. گزینه 4  84
ب) با تصویب قانون بانکداري بدون ربا و اجازة به بانک ها که براساس عقود اسالمی (مثل مضاربه و جعاله) به فعالیت هاي واقعی اقتصادي هم بپردازند، اغلب بانک ها در ایران هم زمان بانک

سرمایه گذاري هم هستند.
ب)
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در روش تأمین مالی از طریق صدور اوراق بهادار، مراکز تجاري و بازرگانی به جاي اینکه از بانک وام بگیرند، وام را به طور مستقیم از مردم دریافت می کنند. از جمله گزینه 4  85
پیامدهاي مطلوب این روش، افزایش انگیزة مردم براي سرمایه گذاري است. زیرا در این حالت، مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک می شوند. با استفاده از این روش سرمایه هاي اندك

مردم جمع آوري می شود و در قالب مبالغ قابل توجه، سرمایۀ شرکت هاي سهامی را تأمین می کند. این کار مهم از طریق بازار سرمایه و نهاد آن یعنی بورس انجام می شود.

تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهدة بانک مرکزي است. گزینه 1  86
از نظر اقتصاددانان اوراق بهادار صرفًا شامل اوراق سهام و اوراق مشارکت می شود.

تشریح گزینه هاي نادرست: گزینه 2  87

»: اسناد دیداري بدون اطالع قبلی قابل پرداخت است. گزینۀ «

»: بانک توسعۀ تعاون، بانک توسعه اي است که فعالیت هاي تجاري هم می کند. گزینۀ «

»: اصل طلب خود را در زمان سررسید دریافت می کنند. گزینۀ «

الف) با وجود تأثیرات زیاد پول فلزي بر جامعۀ بشري، در این زمینه باز هم مشکالتی وجود داشت که مهم ترین آن ها محدود بودن میزان طال و نقرة در دسترس گزینه 3  88
بشر بود.

ب) زمانی که پول فلزي رایج بود، پشتوانۀ پول همان طال و نقرة موجود در خود پول بود اما امروزه این پول ها پشتوانه اي جز قدرت اقتصادي کشور ندارد.
ج) مشکالت استفاده از پول کاالیی:

- فاسد و غیرقابل استفاده شدن کاالها در صورتی که مدت زیادي بدون مصرف می ماندند.
- اشغال فضاي زیاد به دلیل حجم زیاد

-  افزایش هزینه هاي نگهداري (جهت تأمین جا براي محافظت از این کاالها)
گزینه 3  89

  (الف

بنابراین فرد باید کاشت سیب را براي سرمایه گذاري انتخاب کند، چون سود بیشتري دارد.
ب) به میزان عایدي انتخاب دوم، «هزینۀ فرصت» می گویند.

گزینه 3  90

  (الف

 

 

  (ب

 

انسان ها همیشه بهترین گزینه خود را از نظر منافع انتخاب می کنند و با این انتخاب گزینۀ بعدي خود را از دست می دهند در این مثال سود ماهانه سپرده،  گزینه 2  91

میلیون تومان خواهد بود  در نتیجه فرد الف در بانک سپرده گذاري خواهد کرد و در نتیجه منافع مورد انتظار از دومین انتخاب خود یعنی خرید

مغازه و سپس اجارة آن را از دست داده است.

مقدار منافع از دست داده گزینۀ دوم ( هزار تومان اجارة ماهانۀ مغازه) هزینۀ فرصت انتخاب گزینۀ اول (سپرده گذاري در بانک) است.
گزینه 3  92

 

  

گزینه 1  93
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= 172 × 1470 = 252, سود حاصل از کاشت840 تومان

= 149 × 1680 = 250, سود حاصل از کاشت ھلو320 تومان

= افزایش قیمت (تورم) در سال مورد نظر− میزان تولید در آن سال بھ قیمت جاری میزان تولید در آن سال بھ قیمت ثابت

= 2810 − 2680 = افزایش قیمت در سال سوم130 ھزار میلیارد لایر

= 3170 − 2920 = افزایش قیمت در سال چھارم250 ھزار میلیارد لایر

= افزایش تولید کل ناشی از افزایش مقدار تولید در سال مورد نظر− میزان تولید در آن سال بھ قیمت ثابت میزان تولید در سال پایھ

= 2310 − 2130 = افزایش تولید کل ناشی از افزایش مقدار تولید در سال دوم180 ھزار میلیارد لایر

= 2920 − 2130 = افزایش تولید کل ناشی از افزایش مقدار تولید در سال چھارم790 ھزار میلیارد لایر

1٫5

( × 100 = 18 ÷ 12 = 1٫5)
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= − تولید ناخالص ملی+ تولید ناخالص داخلی تولید خارجیان مقیم کشور سھم تولید مردم کشور کھ در خارج اقامت دارند

485 = 470 − x + 30 ⇒ 485 = 500 − x ⇒ x = 15 ھزار میلیارد لایر

= درآمد× کل محصول قیمت

= 7000 × 10, 000 = 70, 000, 000 = (سود اقتصادی (سود ویژه70 میلیون دالر

= (سود اقتصادی(سود ویژه− درآمد ھزینھ ھای مستقیم و غیرمستقیم
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  ب) در تکمیل فرم اظهارنامۀ مالیاتی، تولیدکنندگان سود ویژة خود را درج می کنند.
الف و ج)  گزینه 3  94

 

  ب) 

 

 

رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها تحقق می یابد. گزینه 4  95
الف) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهاي مختلف، شاخصی به دست می آید که براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد بین آن ها به کار می رود. هر چه گزینه 3  96

این نسبت بیش تر باشد توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است.

ب) در تشکیل شاخص دهک ها، گروه اول که  درصد اولیۀ جمعیت را تشکیل می دهند، «کم ترین» درصد درآمد ملی و  درصد آخر، «بیش ترین» درصد درآمد ملی را دارند.
الف) فقیر مطلق کسی است که به نیازهاي ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاك و سرپناه دسترسی نداشته باشد. گزینه 4  97

ب) بررسی قسمت «ب» در گزینه ها:

»: نادرست است. براي محاسبه شاخص دهک ها، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم می کنند. در طبقه بندي این ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مقدار گزینۀ «
مدنظر قرار می گیرد.

»: درست است. گزینۀ «

»: درست است. گزینۀ «

»: نادرست است. با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهاي مختلف، شاخصی به دست می آید که براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد بین آن ها به کار می رود. هر چه این گزینۀ «
نسبت بیشتر باشد، توزیع درآن جامعه نامناسب تر است. با توجه به عبارت صورت سؤال، براي به  دست آوردن وضعیت توزیع مناسب تر در سال بعد باید سهم دهک اول بیشتر از سال گذشته

) باشد تا شاخص دهک عددي کوچک تر از سال قبل شود. (عددي بزرگ تر از 

ج) با توجه به نمودار صورت سؤال، در سال  میالدي،  درصد ثروتمندان،  برابر  درصد فقرا درآمد داشته اند.
د) توزیع عادالنۀ درآمدها و کاهش فقر می تواند انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد کند.

گزینه 1 کشورهاي قدرتمند با اهداف اقتصادي (کسب منافع بیشتر)، سیاسی (براندازي یا اعمال فشار) و یا حتی به عنوان ابزار مکمل جنگ نظامی از تحریم اقتصادي استفاده  98
می کنند.

الف) رفاه اجتماعی اصطالحی است که در پی تأمین حداقل نیازهاي اساسی آحاد جمعیت کشور، برخورداري از سالمت در جسم و روح افراد جامعه، کاهش گزینه 2  99
نابهنجاري هاي اجتماعی، ارتقاي توانمندي ها، مسئولیت پذیري افراد جامعه در برابر یکدیگر، رضایتمندي و شادکامی افراد است. رفاه اجتماعی یا از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها تحقق می

یابد.
ب) هرچه سطح درآمد سرانه در کشوري پایین تر باشد، میزان فقر عمومی نسبت به کشوري با درآمد سرانۀ باالتر، بیش تر است.

الف) در دوران قاجار بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را براي جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد. گزینه 2  100
ب) در دورة پایانی حکومت صفویه، حملۀ افغان و حتی کشورگشایی نادر و دست اندازي به هند اقتصاد ایران را تضعیف و از کانون تحوالت دور کرد.

ج) تعدي حکومت پهلوي بر موقوفات و مالکیت  هاي خصوصی و عمومی، واگذاري منابع نفتی و معدنی به بیگانگان، اجراي برنامۀ موسوم به انقالب سفید که آخرین لطمه را بر بدنۀ کشاورزي و
اقتصاد روستایی ایران زد، بر بیماري اقتصاد ایران افزود.

»: در این دوران اقتصاد ایران به جاي اتکا بر پایه هاي بومی و درونزاي داخلی و ملی خود به قدرت هاي بزرگ متکی شد. د) گزینۀ «

»: در دورة پهلوي در نتیجۀ افزایش درآمدهاي نفتی، قدرت اقتصادي دولت افزایش یافت. گزینۀ «

= 70 − 54 = (سود اقتصادی (سود ویژه16 میلیون دالر

= = ھزینھ ھای غیرمستقیم12 ھزینۀ فرصت میلیون دالر

= 54 − 12 = ھزینھ ھای مستقیم42 میلیون دالر

= سود حسابداری− درآمد ھزینھ ھای مستقیم

= 70 − 42 = سود حسابداری28 میلیون دالر

= (میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت کاال و خدمات در یک سال مشخص (یا میزان تورم− میزان تولید کل در ھمان سال بھ قیمت جاری میزان تولید کل در ھمان سال بھ قیمت پایھ

= 3700 − 3570 = میزان تورم (افزایش قیمت ھا) در سال دوم130 ھزار میلیارد لایر

= 4150 − 4030 = میزان تورم (افزایش قیمت ھا) در سال سوم120 ھزار میلیارد لایر

= میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش تولید کاالھا و خدمات در یک سال مشخص− میزان تولید کل در ھمان سال بھ قیمت پایھ میزان تولید کل در سال پایھ

= 3570 − 3400 = افزایش مقدار تولید در سال دوم170 ھزار میلیارد لایر

= 4030 − 3400 = افزایش مقدار تولید در سال سوم630 ھزار میلیارد لایر
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»: در نیمۀ اول حکومت صفویه عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه هاي دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی تناسب داشت. گزینۀ «
گزینه 2  101

   تولید کل سال  به قیمت جاري (الف

  تولید کل سال  به قیمت ثابت (ب

تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه 3  102

) غلط – غلط – غلط: جامعه ي اسالمی براي حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود، باید به رشد و پیشرفت اقتصادي به مثابه یکی از مهمترین ابزراها توجه کند. گزینه ي 

) صحیح – غلط: از ویژگی هاي مهم اسالم این است که عبادت را صرفًا به رابطه ي فرد با خدا محدود نمی کند. ـ غلط: کشوري که وضعیت اقتصادي آن نابسامان باشد، نمی تواند با گزینه ي 
اتکا به فرهنگ ملی خود، مسیر آینده ي خویش را تعیین کند و به شدت تحت تأثیر اقتصادهاي مهاجم قرار می گیرد.

) صحیح – صحیح – غلط گزینه ي 

الف) تعریف «علم اقتصاد» دقیقًا دربر گیرندة سه نکتۀ مهم است که عبارت است از: «نامحدود بودن نیازها»، «کمیابی منابع» و «امکان مصارف متعدد منابع» گزینه 1  103
ب) نیازهاي انسان محرك او «براي فعالیت و تالش است.»

ج) «هدف علم اقتصاد» راهنمایی انسان براي «بهترین انتخاب» و به کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است.
د) تصمیماتی که انسان در مورد «مسائل اقتصادي» می گیرد عمدتًا ریشه در نیازها و خواسته هاي نامحدود او دارد.

ه) «فردي که براي ارتقاء سطح زندگی خانواده یا همنوعانش می کوشد» همانند کسی که در راه خدا جهاد می کند، شایستۀ تقدیر است.

در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد عرضه روبه رو می شویم؛ زیرا به دلیل گران بودن کاال، تولیدکنندگان که به دنبال کسب سود بیش ترند به تولید گزینه 4  104
بیش تر می پردازند؛ در حالی که مصرف کنندگان به خرید و مصرف این کاالي گران به آن مقدار تمایل نشان نمی دهند.

در وضعیت مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قیمتی کمتر به فروش برسانند؛ در نتیجه، قیمت کم می شود. با
کم شدن قیمت از یک سو مصرف کنندگان، مقدار خرید را افزایش می دهند و از سوي دیگر، تولیدکنندگان از مقدار تولید می کاهند؛ پس در حالت وجود مازاد عرضه، قیمت کاهش می یابد. این

کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصلۀ عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.

الف) نمودار  نشانگر نمودار تقاضا است که نزولی می باشد و نمودار  نشانگر نمودار عرضه است که صعودي می باشد. گزینه 3  105

ب) محل برخورد نمودارهاي عرضه و تقاضا، نقطه ي تعادلی بازار است. قیمت متناظر با آن قیمت تعادلی ( ریال) و مقدار متناظر با آن، مقدار تعادلی ( کیلو) نام دارد.
ج) در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد عرضه رو به رو می شویم در این وضعیت چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن

را با قیمتی کمتر به فروش برسانند؛ در نتیجه قیمت کم می شود.

)  کیلو خواهیم د) در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد تقاضا یا کمبود عرضه مواجه می شویم. در قیمت  ریال در بازار کمبود عرضه اي معادل (
داشت.

الف) صحیح گزینه 2  106
ب) اگر در بازار قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، به دلیل مازاد عرضه قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می رود.

ج) شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی از یک سو تنها خریدار و از سوي دیگر تنها فروشندة محصوالت نفتی است.
د) صحیح

هـ) صحیح

الف) سطح قیمت  ریال (ردیف  جدول) را که به ازاي آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر می شوند «قیمت تعادلی» می گویند و میزان  کیلو را «مقدار گزینه 4  107

،  و  ،  و  جدول) در بازار با «مازاد عرضه» رو به رو می شویم و در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی (ردیف هاي  تعادلی» می نامند. در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی (ردیف هاي 

 جدول) در بازار با «کمبود عرضه» مواجه می شویم.

ب) مقدار تقاضا  قیمت  حداکثر دریافتی عرضه کنندگان در قیمت  ریال

گزینه 3  108

 

الف)

ب)

گزینه 2  109

4

(400 × 75) + (120 × 700) = 114, 000=92

(300 × 75) + (60 × 700) = 64, 500=92

1

2

4

DS

75045

25075 − 15 = 6060

17504375

56712

3

×=2250

= 2250 × 210 = 472, 500 لایر

ارزش خدمات ارائھ شده = × 40 = 8
1
5

میلیون لایر

ارزش تولید ناخالص داخلی = 40 + 20 + 2, 000 + 10 + 8 = 2, 078 میلیون لایر

ھزینۀ استھالک = × 20 = 10
1
2

میلیون لایر

ارزش تولید خالص داخلی = 2, 078 − 10 = 2, 068 میلیون لایر

تولید خالص داخلی سرانھ = ( ) = = 258٫5
تولید خالص داخلی

جمعیت کشور

2, 068, 000, 000
8, 000, 000

لایر

درآمد ملی = 160 + 400 + 200 + 100 + 400 = 1260 میلیون لایر
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گزینه 1  110

میلیون ریال   سود حسابداري  هزینه هاي مستقیم  درآمد  سود حسابداري

هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم  درآمد  سود اقتصادي

میلیون ریال  سود اقتصادي
ب) مبالغی را که تولیدکنندگان براي تولید صرف می کنند، «هزینه هاي مستقیم تولید» می نامند.

ج) اقتصاددانان هزینه هاي غیرمستقیم را «هزینۀ فرصت» می نامند.
گزینه 4  111

 

در سال  میالدي در این جامعه،  درصد تورم داشته ایم.
الف) بی مباالتی یا سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و اعتبارسنجی آن ها را براي مردم سخت کرده گزینه 3  112

بود، موجب شد تا دولت ها براي جلوگیري از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را برعهده گیرند.
ب) بانک تخصصی بانکی است که فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند نه به همه مردم.

ج) قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد، هرچه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس.
گزینه 1  113

سپردة پس انداز  سپردة مدت دار  سپردة غیردیداري

مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري هزار میلیارد ریال 
 

مجموع سپرده هاي مدت دار هزار میلیارد ریال 

 

مجموع سپرده هاي مدت دار  مجموع سپرده هاي غیردیداري  مجموع سپرده هاي پس انداز
 

مجموع سپرده هاي پس انداز هزار میلیارد ریال 
الف) وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. می گوییم که قدرت خرید پول آن دستخوش تغییر است. گزینه 1  114

ب) پول نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند و به همین دلیل می گوییم قدرت خریدش را از دست داده است.
ج) قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد. هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس.

د) تورم یکی از مشکالت اقتصادي است؛ چرا که باعث کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس اندازکنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد.
الف) چین با وجود آمدن درآمد سرانه نه چندان زیاد از نظر بسیاري از شاخص هاي توسعه وضعیت نسبتًا مطلوبی دارد ولی در کشور موزامبیک سطح پایین توسعه با گزینه 4  115

سطح پایین رشد هماهنگی دارد.

):  نرخ باسوادي بزرگساالن در موزامبیک (به درصد):  ب) نرخ امید به زندگی در موزامبیک (سال):  . تولید ناخالص داخلی سرانه در نروژ (به دالر  ثابت سال 

 % 

ج) متوسط نرخ مرگ و میر نوزادان (در هر  نفر) در  کشور با توسعۀ انسانی ضعیف:  % 

متوسط درصد نرخ باسوادي بزرگساالن (به درصد) در  کشور با توسعۀ انسانی ضعیف:  %

الف) در سال  تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور سوئیس حدود  دالر بوده است. گزینه 1  116
ب) اقتصاددانان براي مقایسۀ بهتر کشورها و روند تغییرات آن ها عالوه بر شاخص هاي توسعه به شاخص هاي دیگر نیز توجه دارند.

ج) صحیح است.
د) مواردي چون دسترسی به ارتباطات و فناوري اطالعات، مالکیت و ... در شاخص توسعۀ انسانی مورد توجه نیست.

ھ) صحیح است.
اعمال سیاست هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی، روحیۀ امید و اطمینان نسبت به آینده را در مردم تقویت می کند و انسجام و همکاري بیش تري در اجراي گزینه 2  117

برنامه هاي توسعه پدید می آورد.
- سرمایه گذاري در زمینۀ آموزش و تأمین اقتصادي – اجتماعی انسان به افزایش بهره وري و افزایش درآمد ملی منجر می شود.

- توزیع عادالنۀ درآمد و کاهش فقر می تواند انگیزة قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعۀ سالم اقتصادي ایجاد کند.

الف) در قیمت  ریال، مقدار عرضه و تقاضا در بازار به ترتیب  و  کیلوگرم است پس در بازار با مازاد عرضه اي به میزان  کیلوگرم مواجه ایم. گزینه 2  118

ب) باتوجه به نمودار، در نقطۀ تعادلی (محل تالقی نمودارهاي عرضه و تقاضا) قیمت تعادلی برابر با  ریال و مقدار تعادلی برابر با  کیلوگرم است.

درآمد سرانھ = = = 126
درآمد ملی

جمعیت کشور

1, 260, 000, 000
10, 000, 000

تومان

= 80 − 40 = 40–=

–=

= 80 − (18 + 40) = 22

= × درصد تورم100
سطح قیمت ھای جدید سطح قیمت ھای قبلی−

سطح قیمت ھای قبلی

= × 100 = × 100 = درصد تورم30
65, 000 − 50, 000

50, 000
15, 000
50, 000

200330

+=

= 280 + 120 = 400

= 400 × = = 160
2
5

800
5

–=

= 280 − 160 = 120

55٫1ppp2011– 62448

50٫6

10004389٫4

4357٫1

201580675

5001000600400

400800
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خریداران عمدة کاال و خدمات براي به دست آوردن کاال و خدمات مورد نیاز خود «مناقصه» برگزار می کنند.
تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی تمام کاالها و خدمات نهایی است که در طول یک سال، داخل محدودة مرزهاي جغرافیایی کشور تولید می  شود. گزینه 3  119

میلیارد دالر   ارزش ماشین آالت   ارزش خدمات ارائه شده

میلیارد دالر   تولید ناخالص داخلی

میلیارد دالر   ارزش مواد غذایی   هزینۀ استهالك

هزینۀ استهالك  تولید ناخالص داخلی  تولید خالص داخلی

میلیارد   تولید خالص داخلی

 تولید خالص ملی

ارزش تولید افراد کشور که در خارج ساکن هستند  ارزش تولید خارجیان مقیم کشور  تولید خالص داخلی

میلیارد دالر   تولید خالص ملی
توضیح نکات درسی:

از آن جایی که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است در محاسبۀ تولید کل جامعه باید از محاسبۀ ارزش کاالهاي واسطه اي صرف نظر و فقط کاالهاي نهایی را محاسبه کنیم.

در این روش محاسباتی مالیات، بخش اول را با نرخ خودش و مازاد را با نرخ دیگري محاسبه می کنند. یعنی  ریال با نرخ  درصد و  ریال گزینه 4  120

مازاد با نرخ  درصد حساب می شود.

ریال 

ریال 

ریال  مالیات ماهانۀ پرداختی فرد
مالیات ماهانۀ فرد – درآمد ماهانۀ فرد = مانده خالص ماهانۀ فرد

ریال  مانده خالص ماهانۀ فرد

ریال  مانده خالص ساالنۀ فرد

الف) عرضه کنندگان در قیمت  ریال،  کیلو کاال عرضه خواهند کرد. در حالی که به دلیل ارزان بودن کاال، تقاضا براي آن زیاد است ( کیلو)، در نتیجه در بازار گزینه 3  121

) مواجه خواهیم شد. در این حالت چون گروهی از مصرف کنندگان به خرید کاالي مورد نیاز خود موفق نشده اند، حاضرند براي با کمبود عرضه یا مازاد تقاضایی معادل  کیلو (
خرید کاال مبلغ بیشتري بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود. این افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصلۀ عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار

شود.

ب) محل برخورد نمودارهاي عرضه و تقاضا، نقطۀ تعادلی بازار است. سطح قیمت متناظر با آن را قیمت تعادلی ( ریال) و مقدار متناظر با آن را ( کیلو) مقدار تعادلی تقاضا و عرضه
می نامیم.

ج) اگر شیب منحنی تقاضا زیاد باشد یعنی عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت کم است که اصطالحًا می گوییم کشش قیمتی تقاضا کم است که به آن، کاالي ضروري می گوییم.
اصل «چهل و ششم» قانون اساسی بیان می کند: «هر کسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار گزینه 4  122
خود امکان کسب و کار را از دیگري سلب کند». اصل «چهل و هفتم» بیان می دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند» مطابق اصل «چهل و
هشتم»: «در بهره برداري از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهاي ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت هاي اقتصادي میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد به طوري که
هر منطقه فراخورد نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات الزم را در دسترس داشته باشد.» و در اصل «پنجاهم» «فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب

غیر قابل  جبران آن مالزمه پیدا کند. ممنوع است.»
الف) صحیح است. گزینه 1  123

ب) صحیح است.
ج) صحیح است.

د) نادرست است، دولتی شدن بیش از حد اقتصاد ایران در پایان حکومت پهلوي و با افزایش درآمدهاي نفتی شکل گرفت.
مزیت داشتن با نداشتن مفهومی ایستا و دائمی نیست، به عبارت دیگر اگر کشوري به دلیل محدودیت هاي طبیعی، مزیت اقتصادي نداشته باشد به این معنی نیست گزینه 4  124

که نمی تواند به مزیت دست یابد.
گزینه 4  125

   سهم دهک پنجم  سهم دهک ششم

   - سهم دهک پنجم  سهم دهک پنجم - 

   سهم دهک دوم – سهم دهک هفتم

   سهم دهک هفتم   سهم دهک هفتم

(مجموع سهم تمامی دهک ها به جز سهم دهک دهم)  سهم دهک دهم  

  سهم دهک دهم

   سهم دهک دهم

= × 96 = 24
1
4

= ×
1
4

= 96 + 60 + 24 + 20 = 200

= × 60 = 20
1
3

= ×
1
3

–=

= 200 − 20 = 180

=

+–

= 180 − 20 + 10 = 170

60, 0001010, 000

15

60, 000 × = 6, 000
10

100

10, 000 × = 1, 500
15

100
= 6, 000 + 1, 500 = 7, 500

= 70, 000 − 7, 500 = 62, 500

= 62, 500 × 12 = 750, 000

40048

48 − 4 = 4

5006

= %2–

%9= %2 ⇒%11

= %9

= %12−%3 = %9 ⇒

= %100−

= %100 − (%2 + %3 + %7 + %7 + %9 + %11 + %12 + %14 + %17)

= %100 − %82 = %18
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ب) در این طبقه بندي، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم کرده اند. در نتیجه خواهیم داشت:

   جمعیت افراد در هر طبقه

میلیون نفر  جمعیت افراد دهک هاي سوم تا ششم

میلیون نفر  جمعیت کل کشور

ج) دهک اول  درصد از درآمد ملی برخوردار است. یعنی:

میلیارد دالر  

دهک هشتم  درصد از درآمد ملی برخوردار است، یعنی:

  میلیارد دالر 

،  و  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اشاره دارند.  ،  ،  ، هر یک از عبارات صورت سؤال به ترتیب به اصل  گزینه 3  126

) می باشد. » مربوط به اقتصاد ایران در دوران پهلوي (سال  تا  عبارت گزینۀ « گزینه 4  127

گزینه 3  128

     ریال   میزان مالیات ماهانۀ این فرد

ریال   میزان مالیات ساالنۀ این فرد

ریال   میزان ماندة خالص ماهانۀ این فرد

گزینه 3  129
الف)

 گزینۀ  و  نادرست می شود - گزینۀ  و  قسمت دوم آن ها یکسان است.
ب)

چون در تکمیل فرم اظهارنامۀ مالیاتی، سودي ویژه نوشته می شود پس مقدار آن  است که در قسمت الف آمده است.

نکته: می توان از سود حسابداري، هزینۀ غیرمستقیم را کم کرد تا سود ویژه به دست آید.   

تشریح عبارت نادرست: در وضعیت مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قیمت کمتر به  گزینه 2  130
فروش برسانند؛ در نتیجه، قیمت کم می شود.

الف) در قیمت  ریال تولیدکننده حاضر است  کیلو از کاال را تولید کند ولی به دلیل گران بودن کاال، مصرف کنندگان تنها  کیلو تقاضا دارند. لذا گزینه 3  131
حداکثر درآمد تولیدکنندگان برابر خواهد بود با:

ب) در قیمت  ریال که پایین تر از نقطۀ تعادلی است با مازاد تقاضا یا کمبود عرضه مواجه هستیم.

ج) در قیمت  ریال که قیمت تعادلی است حداکثر دریافتی عرضه کنندگان با حداکثر پرداختی مصرف کنندگان یکسان  می باشد.
د) در حالت کمبود عرضه (مازاد تقاضا) قیمت افزایش می یابد تا سطحی که در آن فاصلۀ عرضه و تقاضا از بین برود.

گزینه 1  132
 الف)

  

 ب)

 

گزینه 3  133

ابتدا نرخ تورم را در کشور  بدست می آوریم:

 الف) براي کشور  داریم:

= x

= 4x = 28 ⇒ x = 7

= 10x = 10 × 7 = 70

2

42000 × = 840
2

100
14

42000 × = 5880
14

100
444349485045

413001357

= 30000000 × = 4500000
15

100
= 4500000 × 12 = 54000000

= 30000000 − 4500000 = 25500000

= 2000 × 100, 000 = 200, 000, درآمد000

{ } → 1, 440, 000 + 20, 000 = 1, 460, ھزینۀ مستقیم000
= 20, مواد اولیھ000

→ 4 × 30, 000 × 12 = 1, 440, حقوق کارمندان000
= 200, 000, 000 − 1, 460, 000 = 198, 540, سود حسابداری000

1234

198, 020, 000

[198, 540, 000 − 520, 000 = 198, 020, 000]

3501, 000200

350 × 200 = 70, 000 لایر

200

250

= = = 1, 500, 000, ھزینۀ استھالک000
قیمت دستگاه

عمر مفید دستگاه

45, 000, 000, 000
30

= = 1, 770, 000, ھزینھ استھالک ساالنۀ جدید000
53, 100, 000, 000

30
5 = 1, 770, 000, 000 × 5 = 8, 850, 000, سال آخر000  ھزینۀ استھالک

= 45, 000, 000, 000 × 1٫18 = 53, 100, 000, قیمت جدید دستگاه000

A

= × نرخ تورم100
سطح قیمت ھای جدید− سطح قیمت ھای قبلی

سطح قیمت ھای قبلی

= × 100 = تورم40
70−50

50

B
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ب) براي کشور  داریم:

 ج) نرخ تورم در هر سه کشور  درصد است.

الف) بانک تجاري صرفًا نقش آسان سازي مبادالت را دارد. (مانند بانک ملی). گزینه 2  134
ب) بانک تخصصی فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمات می کند، نه به همۀ مردم (مانند بانک توسعۀ صادرات).

ج) خرید و فروش ارز و نقل و انتقال وجوه در داخل کشور، دریافت مطالبات اسنادي و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها، پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آن ها، قبول
امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشیاي قیمتی مشتریان و انجام وظیفۀ قیمومت، وصایت و وکالت براي مشتریان طبق مقررات مربوط از فعالیت هاي مهم بانک است.

د) بانک سرمایه گذاري می تواند شرکت ها و واحدهاي تولیدي تأسیس کند.
فعالیت هاي بازار سرمایه در اقتصاد جامعه آثار و نتایج بسیاري دارد، از جمله: گزینه 3  135

الف) با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي در کاهش نرخ تورم مؤثر است.
ب) بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار، و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

ج) با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تاحدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.
د) از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش می دهد.

الف) بازار سرمایه با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، در کاهش نرخ تورم مؤثر است. گزینه 2  136
ب)  ارتباط برقرار بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

ج) بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.
گزینه 2 الف) بورس با برقراري ارتباط بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.  137

ب) بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش می دهد.
پ) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، «گرفتن شناسۀ معامالتی» است.
ت) افراد باید فقط سرمایه هاي مازاد خود را به بورس بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند.

ث) بورس با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

الف) «چک» یا «پول تحریري»، همانند پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. گزینه 3  138
ب) اسناد اعتباري بلندمدت توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.

پ) ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد.
ت) مهم ترین مشکل پول فلزي، محدود بودن میزان طال و نقرة در دسترس بشر بود.

ث) در گذشته در روسیه پوست سمور و در هندوستان صدف خواهان بیش تري داشت.

تشریح عبارات نادرست: گزینه 3  139
ج) فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه ها و حراجی ها، مزایده و خریداران عمدة کاال و خدمات (مثل خریدهاي دولتی) مناقصه برگزار می کنند.

د) کاالهاي سرمایه اي در طول زمان بادوام است و خدمات آن ها در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرد و تولیدکننده با آن ها ارزش افزوده ایجاد می کند.
بررسی گزینه ها: گزینه 3  140

»: درست - درست - درست گزینۀ «

»: درست - غلط (درآمد سرانۀ ساالنه در بیش از  کشور در حال توسعۀ فقیر از  دالر کم تر است.) - درست گزینۀ «

»: درست - درست - غلط (تولید ناخالص داخلی سرانه به دالر  ثابت سال  در کشور نروژ  است.) گزینۀ «

»: غلط (امید به زندگی در کشور موزامبیک  سال است.) - درست - درست گزینۀ «
گزینه 3  141

قیمت فروش هر قطعه  تعداد قطعه  درآمد ساالنۀ بنگاه

تومان  درآمد ساالنۀ بنگاه

تومان  اجارة ساالنۀ بنگاه

تومان  حقوق ساالنۀ  پرسنل

تومان  هزینۀ استهالك

هزینه هاي مستقیم  درآمد  سود حسابداري

× 100 = 40 → × 5 = 40
x − 80

80
x − 80

4
⇒ (x − 80) × 5 = 160
⇒ 5x − 400 = 160
⇒ 5x = 560 ⇒ x = 112

C

× 100 = 40 → × 5 = 2
140 − x

x

140 − x

x

⇒ (140 − x) × 5 = 2x

⇒ 700 − 5x = 2x

⇒ 700 = 7x ⇒ x = 100
40

1

2501600

3PPP201162448

455٫1

×⇒

⇒ 800 × 4, 000, 000 = 3, 200, 000, 000

⇒ 400, 000 × 12 = 4, 800, 000

⇒ 350, 000 × 12 × 12 = 50, 400, 00012

= × 4, 800, 000 = 3, 200, 000
2
3

−=
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هزینۀ استهالك  حقوق ساالنۀ پرسنل  اجارة ساالنۀ بنگاه  هزینه هاي مستقیم

تومان  هزینه هاي مستقیم

تومان  سود حسابداري

هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم  درآمد  سود ویژه (اقتصادي)

 سود ویژه

تومان  سود ویژه

الف) ابتدا منافع حاصل از هریک از محصوالت را حساب می کنیم: گزینه 1  142

 تومان  چغندر

تومان  سیب زمینی

تومان  پیاز

تومان  کاهو

تومان  کلم
 باتوجه به منابع حاصل از محصوالت، انتخاب وي کشت کاهو خواهد بود.

ب) هزینۀ فرصت از دست رفتۀ او  تومان منفعت حاصل از کشت کلم است.

الف) بازار سرمایه با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي، در کاهش نرخ تورم مؤثر است. گزینه 3  143
ب) اولین کاري که براي سرمایه گذاري در بورس باید انجام داد، گرفتن «شناسۀ معامالتی» با مراجعه به یکی از کارگزاري ها است.

ج) بورس با برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

تشریح عبارت هاي غلط: گزینه 4  144
ب) رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها تحقق می یابد.

پ) سطح حداقل معیشت از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر منعکس کنندة تفاوت در نیازها است.
ت) مسکین در ادبیات اقتصادي وضعی بدتر از فقیر دارد.

تشریح عبارت نادرست: گزینه 2  145
دولت براي ریل گذاري فعالیت هاي اقتصادي، لوایح قانونی را به مجلس شوراي اسالمی ارائه می دهد.

الف) دوران سازندگی اقتصادي در دهۀ دوم عمر انقالب اسالمی شکل گرفت و این روند در دهۀ سوم انقالب نیز ادامه داشت، ضمن اینکه به ثمر رسیدن بسیاري از گزینه 4  146
طرح هاي اقتصادي و مولد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانۀ کشور را بهبود بخشید.

ب) در سند چشم انداز  سالۀ جهوري اسالمی ایران وضعیت اقتصادي در افق سال  هـ . ش توصیف و مشخص شده است. از اهداف این سند عبارت است از جایگاه اول اقتصادي در
سطح منطقۀ آسیاي جنوب غربی، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و ...

پ) با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بین کشورهاي درحال پیشرفت و ورود به رقابت هاي اقتصادي منطقه اي و علم و فناوري، دهۀ چهارم انقالب با عنوان دهۀ عدالت و پیشرفت و با مجموعه اي
از خط مشی هاي راهبردي مثل جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مردمی آغاز شد.

در دهۀ سوم انقالب، دولت با بازنگري نقش خود در عرصۀ اقتصاد، کاهش برخی فعالیت هاي غیرضروري خود در اقتصاد و دادن آزادي عمل بیشتر به بخش خصوصی، تالش هایی را آغاز کرد.
از آن زمان تاکنون، سیاست کلی دولت تشویق مردم به فعالیت هرچه بیشتر در عرصۀ اقتصاد و واگذاري کارخانه ها و شرکت هاي دولتی به بخش خصوصی بود.

گزینه 3  147

                     به ترتیب شاخص توزیع درآمد در این سه سال الف)

 وضعیت توزیع درآمد در سال  نامناسب تر است.

 ب)
 جمعیت هر دهک درآمدي 

 میلیون دالر  سهم دهک اول از درآمد ملی در سال 

 دالر  سهم هر نفر از افراد موجود در دهک اول از درآمد ملی

- ریل گذاري فعالیت هاي اقتصادي توسط دولت، در بخش وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد قرار می گیرد. گزینه 2  148
- دولت ممکن است بهره برداري از برخی معادن را عهده دار شود، نه همۀ آن ها را.

گزینه 4  149

میلیون ریال  مالیات ماهانۀ فرد

++=

= 4, 800, 000 + 50, 400, 000 + 3, 200, 000 = 58, 400, 000

= 3, 200, 000, 000 − 58, 400, 000 = 3, 141, 600, 000

−=

= 3, 200, 000, 000 − (58, 400, 000 + 4, 500, 000)

= 3, 200, 000, 000 − 62, 900, 000 = 3, 137, 100, 000

= 100 × 1000 = 100, 000

= 120 × 1300 = 156, 000

= 80 × 2000 = 160, 000

= 115 × 2100 = 241, 500

= 95 × 1750 = 166, 250

166, 250

201404

2003 = = 14
28
2

,2002 = = 9
27
3

,= = 13
26
2

2003

= = 500, 000
5, 000, 000

10

= 200 × = 4
2

100
2003

= = 8
4, 000, 000

500, 000

= 20 × = 4
20

100
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ملیون ریال  مالیات ساالنۀ فرد

میلیون ریال  درآمد ساالنۀ فرد

میلیون ریال  ماندة خالص ساالنۀ فرد
گزینه 4  150

 درصد  سهم دهک پنجم  سهم دهک پنجم  سهم دهک پنجم  سهم دهک ششم الف)

 درصد  سهک دهک هفتم  سهم دهک هفتم  سهم دهک دوم  سهم دهک هفتم

 درصد  مجموع کل سهم دهک ها به جز سهم دهک دهم  سهم دهک دهم
 ب)

 شاخص دهک ها در کشور  

، نسبت به کشور  با شاخص دهک هاي   وضعیت توزیع درآمد در کشوري عادالنه تر است که شاخص دهک هایش کوچک تر باشد. پس توزیع درآمد در کشور  با شاخص دهک هاي 
عادالنه تر است.

ج)  براي شکل گیري شاخص دهک ها، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم می کنند. در نتیجه، جمعیت گروه ها با یکدیگر برابر خواهد بود:

 میلیون نفر  جمعیت هر گروه

 د)
 میلیارد دالر  سهم دهک هفتم از درآمد ملی 

الف) تحریم موجب می شود که کشور تحریم شونده با اتکا به نیروهاي داخلی به تولید دست بزند و مزیت هاي اقتصادي و رقابتی کسب کند. با اجراي صحیح این گزینه 2  151
سیاست، اقتصاد درون زا تحقق می یابد.

ب) برون گرایی و گسترش ارتباطات: رشد اقتصادي کشور وقتی تضمین می شود که آنچه در درون کشور تولید می شود، در سطح گسترده توسط کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو صادرات محصوالت با ارزش افزودة باال به کشورهاي متعدد در سراسر جهان، با اولویت کشورهاي همسایه و شرکاي تجاري، به مقاوم سازي اقتصاد کشور می انجامد.

ج) دولتی شدن بیش از حد اقتصاد ایران در پایان حکومت پهلوي و با افزایش درآمدهاي نفتی شکل گرفت.

» مربوط به اصل  قانون اساسی است. » مربوط به اصل  و قسمت اول مورد «د» در گزینۀ « » و « » ،« د) قسمت اول مورد «د» در گزینه هاي «
مطابق اصل چهل و ششم، «هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان ماکلیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب وکار را از دیگري سلب کند.»

هـ) به ترتیب ویژگی هاي مطرح شده مربوط به نیمۀ اول حکومت صفویه و دورة پهلوي است.
و) موارد مطرح شده از عواملی است که موجب شد هزینه هاي تجارت نه تنها در داخل مرزها، بلکه در خارج از آن نیز کاهش یابد.

گزینه 4  152
الف)

 ب)

، نسبت به کشور  با شاخص دهک هاي   وضعیت توزیع درآمد در کشوري عادالنه تر است که شاخص دهک هایش، کوچک تر باشد. پس توزیع درآمد در کشور  با شاخص دهک هاي 
عادالنه تر است.

 ج) براي شکل گیري شاخص دهک ها، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوي تقسیم می کنند. در نتیجه جمعیت گروه ها با یکدیگر برابر خواهد بود:

 د)

در حالت رکود اقتصادي، بانک مرکزي با سیاست پولی انبساطی می تواند براي کوتاه مدت، مشکل را حل کند. گزینه 3  153
ج) در طبقه بندي مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف کاالها و خدمات است. گزینه 3  154

د) در نرخ ثابت مالیاتی، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در درآمد یا دارایی آن ها کم و زیاد می شود.

- تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیري قدرت هاي بزرگ در قارة اروپا: اقتصاد ایران در سال هاي قبل از  هـ.ش گزینه 1  155

= 12 × 4 = 48

= 12 × 20 = 240

= 240 − 48 = 192

= 9= 2 ⇒= 2 ⇒ 11−−

= 12−3 = 9 ⇒= 9 ⇒−

= 100 − (2 + 3 + 7 + 7 + 9 + 11 + 12 + 14 + 17) = 18= 100−

= = = 9
سھم دھک دھم

سھم دھک اول

18
2

A

B7A9

= = 5
50
10

= 625 × = 75
12

100

23443144

− = 2 ⇒ 11 − = 2 ⇒ = سھم دھک ششم9 سھم دھک پنجم سھم دھک پنجم سھم دھک پنجم درصد

− = 9 ⇒ − 3 = 9 ⇒ = سھم دھک ھفتم12 سھم دھک دوم سھم دھک ھفتم سھم دھک ھفتم درصد

= 100 سھم دھک دھم− مجموع کل سھم دھک ھا بھ جز سھم دھک دھم

= 100 − (2 + 3 + 7 + 7 + 9 + 11 + 12 + 14 + 17) = 18 درصد

A = = = شاخص دھک ھا در کشور9
سھم دھک دھم

سھم دھک اول

18
2

B7A9

= = جمعیت ھر گروه5
50
10

میلیون نفر

= 625 × = سھم دھک ھفتم از درآمد ملی75
12

100
میلیارد دالر
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- اعطاي امتیاز به کشورهاي استعماري، عهدنامه هاي ننگین: اقتصاد ایران در سال هاي قبل از  هـ.ش

. - شکل گیري نظام نوینی در مالیات گیري و بودجه بندي کشور: اقتصاد ایران از  تا 

،  و  قانون اساسی مربوط می شود. هریک از عبارات مذکور در صورت سؤال به ترتیب به اصول  گزینه 2  156

، سال هاي قبل از  هـ.ش و از  تا  است. هریک از عبارات مذکور به ترتیب مربوط به ویژگی هاي اقتصاد ایران از  تا  گزینه 3  157
مبادالت اتحادیۀ اروپا یک بازرگانی منطقه اي است که با انتخاب پول واحد، بازرگانی کل اروپا را به صورت بازرگانی داخلی درآورده اند. اتحادیۀ ملل جنوب شرق گزینه 2  158

آسیا معروف به آ سه آن با ده عضو پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیۀ اروپا، چهارمین منطقۀ قدرتمند تجاري در جهان به شمار می رود. صندوق بین اللمل پول  از مهم ترین سازمان هاي
تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی به شمار می رود.

تشریح عبارات نادرست: گزینه 3  159
ب) در سال هاي اول بعد از پیروزي انقالب، نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزایش یافت.

د) فصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که شامل اصول چهل وسوم تا پنجاه وپنجم می شود، با عنوان اقتصاد و امور مالی به مسائل اقتصادي کشور پرداخته است.
تشریح موارد نادرست: گزینه 3  160

» به دهۀ چهارم انقالب اسالمی اشاره دارند. » و « » به دهۀ دوم انقالب اسالمی و بخش اول گزینه هاي « بخش دوم گزینۀ «
الف) اگر عوامل اصلی پیشرفت اقتصادي کشور به بیرون وابسته باشد، در وضعیت بحرانی مثل تحریم دشمن عوامل اصلی پیشرفت کشور را محدود می سازد و گزینه 4  161

کشور با مشکالت بسیاري روبه رو می گردد.
ب) فراگیر شدن دانش در تمام سطوح تولیدي و به کارگیري آن توسط تمامی تولیدکنندگان، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهاي ملی را به ارمغان می آورد.

ج) هرچه منابع درآمدي کشور گوناگون تر باشد، مقاومت و در پی آن پیشرفت کشور بیشتر تضمین می شود.
گزینه 3  162

   

 به عبارت دیگر ساالنه می باید معادل  ارزش کاالي سرمایه اي (دستگاه باالبر) را به عنوان استهالك در نظر بگیریم.

  

  

  

  

   
گزینه 4  163

   

  

  

  

   

براي تبدیل  و  از رابطۀ روبرو داریم: گزینه 3  164

گزینه 4  165

(ج)  :ناخالص داخلی

(ب)  : خالص ملی

1300

13001357

464948

13001357130013001357

(IMF)

124

ھزینۀ استھالک ساالنۀ دستگاه باالبر =
قیمت کاالی سرمایھ ای

عمر مفید آن
=

100
25

= 4 میلیون تومان

%4

( میزان سرمایھ گذاری جدید( ھزینۀ استھالک ساالنۀ دستگاه بتون ریز =
750
25

= 30 میلیون تومان

میزان کاھش قیمت دستگاه بتون ریز = 750, 000, 000 ×
15

100
= 112, 500, 000 تومان

قیمت جدید دستگاه بتون ریز = 750, 000, 000 − 112, 500, 000 = 637, 500, 000 تومان

ھزینۀ استھالک ساالنۀ جدید دستگاه بتون ریز =
637, 500, 000

25
= 25, 500, 000 تومان

ھزینۀ استھالک چھار سال آخر عمر مفید دستگاه بتون ریز = 25, 500, 000 × 4 = 102, 000, 000 تومان = 102 میلیون تومان

ھزینۀ استھالک ساالنۀ کاال =
بھای کاالی سرمایھ ای

عمر مفید کاال
=

3650
25

= 146 میلیون تومان

میزان افزایش بھای کاال = 3650 ×
12

100
= 438 میلیون تومان

بھای جدید کاال = 3650 + 438 = 4088 میلیون تومان

ھزینۀ استھالک تراکتور با احتساب قیمت جدید =
4088

25
= 163٫25 میلیون تومان

( ) با احتساب قیمت جدید4 سال آخر عمر مفید تراکتور ھزینۀ استھالک = 163٫52 × 4 = 654٫08 میلیون تومان = 654٫080٫000 تومان

GNPGDP

GDP − + = GNPخارجی ھای مقیم کشور مردم خارج نشین

650 − x + 45 = 655 → x = 40

145 + 33 + 44 = 222

(145 + 44 + × 33) − ( × 44) = 189
1
3

1
4
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  : خالص داخلی

خالص داخلی سرانه (الف) 
گزینه 1  166

تولید خالص ملی تولید ناخالص ملی  هزینۀ استهالك 

تولید ناخالص ملی میلیارد دالر 

 نکته: ارزش کاالهاي واسطه اي در تولید کل محاسبه نمی شود.

هزینۀ استهالك تولید ناخالص ملی  میلیارد دالر 

تولید خالص ملی  میلیارد ریال 

تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص ملی  تولید خارجیان مقیم کشور  تولید اتباع کشور که در خارج اقامت دارند

میلیارد دالر 

دالر

گزینه 2  167

در دوران قاجاریه، بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را براي جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد. گزینه 1  168
بررسی عبارات نادرست: گزینه 4  169

الف) رشد اقتصادي بیش از اینکه به رشد سرمایۀ فیزیکی وابسته باشد، بهتر است به رشد سرمایۀ انسانی و ارتقاي قدرت تولیدي عموم مردم استوار گردد.
پ) هرچه منابع درآمدي کشور گوناگون تر باشد، مقاومت و در پی آن پیشرفت کشور بیشتر تضمین می شود.

ت) افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فروش فرآورده هاي نفتی به جاي نفت خام، به تنوع منابع درآمدي کشور کمک می کند.
بررسی عبارت هاي نادرست: گزینه 1  170

الف) هدف علم اقتصاد، راهنمایی انسان براي بهترین انتخاب و به کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است.
ب) تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادي می گیرد، عمدتًا در نیازها و خواسته هاي نامحدود او ریشه دارد و باید از طریق به کارگیري منابع و امکانات محدود و در دسترس، عملی شوند.

ج) علم اقتصاد دربارة چگونگی انتخاب و تصمیم گیري انسان در زندگی اقتصادي خویش مطالعه می کند.
الف) ابتدا باید منفعت حاصل از کشت و فروش هر یک از محصوالت در پایان سال را محاسبه کنیم: گزینه 4  171

منفعت حاصل از کشت و فروش هویج         ریال  

منفعت حاصل از کشت و فروش گوجه فرنگی          ریال  

منفعت حاصل از کشت و فروش سیب زمینی         ریال   

 بنابراین چون منافع حاصل از کشت و فروش هویج بیشتر از سایر محصوالت است، کشاورز باید زمین زراعی خود را به کشت هویج اختصاص دهد.

 ب) مقدار منافع از دست داده گزینۀ دوم (یعنی  ریال منفعت حاصل از کشت و فروش گوجه  فرنگی است) هزینۀ فرصت انتخاب گزینۀ اول (هویج) است.

تشریح عبارت هاي غلط: گزینه 3  172
الف) دین اسالم، دنیا و آخرت را با هم مورد توجه قرار می دهد.

ت) قرآن تأکید می کند که رفع همۀ مشکالت انسان در گروي عمل به آموزه هاي الهی است.

الف) دارو کاالیی ضروري است و نمودار شمارة  با شیب زیاد و حساسیت کم، نمودار تقاضاي آن است. نمودار شمارة  مربوط به تقاضاي فرش هاي گزینه 3  173
گران قیمت است که کاالیی لوکس و با شیب نمودار کم است.

ب) عرضه کننده  اي که بتواند با مدیریت خوب و تولید قابل انعطاف و ماشین آالت مستهلک نشدة خود، شکل تولیدش را عوض کند و به جاي کاالي ارزان به تولید کاالي گران تر بپردازد، شیب
منحنی عرضه اش کم و واکنش با حساسیت عرضه کننده به تغییرات قیمت زیاد است.

مقادیر جدول، مقادیر عرضه را نشان می دهد، چرا که با افزایش قیمت، مقادیر نیز در حال افزایش می باشد. مقادیر نمودار نشان دهندة مقادیر تقاضا است؛ چرا که گزینه 4  174

222 − × 44 = 211
1
4

211 ÷ 25 = 8٫44

= −

= 35 + 26 + 17 + ( × 26) + 20٫5 = 111٫5
1
2

= ×
1
5

= 111٫5 × = 22٫3
1
5

= 111٫5 − 22٫3 = 89٫2

= + −

= 111٫5 − 20٫5 + 17٫5 = 108٫5

= = = 21, تولید ناخالص داخلي سرانھ700
تولید ناخالص داخلي

جمعیت کل

108, 500, 000, 000
5, 000, 000

= = = ھزینۀ استھالک25
قیمت کاال

عمر مفید

650
26

میلیارد لایر

= 650 × = قیمت جدید دستگاه520
80

100
میلیارد لایر

= = ھزینۀ استھالک جدید20
520
26

میلیارد لایر

= ھزینۀ استھالک سال آخر20 میلیارد لایر

210 × 50 = 10, 500

150 × 65 = 9, 750

120 × 70 = 8, 400

9, 750

(2)(1)
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نزولی است و نشان دهندة رابطۀ معکوس مقادیر تقاضا و قیمت است.

الف) در سطح قیمت  ریال،  کیلو کاال عرضه می شود، ولی تنها  کیلو تقاضا می شود؛ در نتیجه داریم:

ریال ریال 

ب)

 ریال  = قیمت تعادلی

کیلو  = مقدار تعادلی

ریال  = درآمد تولیدکنندگان در حالت تعادل
  ج) وقتی در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به وجود می آید؛ بدین ترتیب چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن

را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند. در نتیجه قیمت پایین می آید.
الف) به کاالي بادوامی که در فرایند تولید از سوي نیروي انسانی به کار گرفته می شود، کاالي سرمایه اي می گویند؛ مانند تراکتور، اجاق گاز استفاده شده در رستوران، گزینه 2  175

یخچال در مغازة بستنی فروشی.
ب) اگر فرد با کوچک ترین تغییر در قیمت، مصرف کاالیی را تغییر دهد، اصطالحًا آن کاال، کاالي تجملی است؛ مثل لوستر (نورافشان) و فرش ابریشم.

ج) برخی کاالها خودشان مصرف نمی شوند؛ بلکه در طول زمان خدمات آن ها مورد مصرف قرار می گیرد؛ مثل اتومبیل، یخچال، لپ تاپ و میز تحریر.
د) هرگاه تولیدکنندگان دیگري براي ادامۀ فرایند تولید و تبدیل کاالهایی به کاالهاي مختلف دیگر آن ها را خریداري کنند و مورد استفاده قرار دهند، آن ها را کاالي واسطه اي می نامیم. یعنی
هر چند خروجی یک کارخانه یا بنگاه تولیدي است، اما هنوز در فرآیند تولید و تکمیل است و در بنگاه تولیدي دیگري به عنوان ورودي به کار برده می شود؛ مانند ورقۀ فوالدي مورد استفاده در

کارخانۀ اتومبیل سازي و پارچۀ به کار رفته در دوخت یک پیراهن.
تشریح گزینه هاي نادرست: گزینه 3  176

الف) دین اسالم به همۀ ارتباطات و پیوندهاي افراد با یکدیگر (از جمله روابط اقتصادي) رنگ عبادت می زند.
ب) تولیدکنندگان براي انجام فعالیت هاي تولیدي خویش به ورودي هاي مختلفی نظیر نیروي کار، مواد اولیه، تجهیزات و سایر ملزومات نیازمندند که به آن ها «نهادهاي تولید» می گویند.

ت) گاهی از متخصصان به عنوان سرمایۀ انسانی یاد می شود و «اخالق و وفاي به عهد» جزء سرمایه هاي اجتماعی است.
ج) قرآن تأکید می کند که رفع همۀ مشکالت مادي و معنوي انسان در گروي عمل به آموزه هاي الهی است و صرف عقالنیت اقتصادي کفایت نمی کند.

الف) منحنی عرضه اش با شیب بیش تر است، اصطالحًا می گوییم کشش قیمتی عرضه پایین است.  گزینه 2  177
ب) در حالت کمبود عرضه (مازاد تقاضا) گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالي موردنظر خود نمی شوند.

گزینه 4  178

= سود ناشی از اجارة زمین کشاورزي در سال  تومان 

تومان  = سود ناشی از کارکردن فرد بر روي زمین خود در سال
 در نتیجه با توجه به سود به دست آمده، انتخاب بهتر این بود که فرد بر روي زمین کشاورزي اش کار کند.

تشریح سایر گزینه ها:

:« گزینۀ «

 تومان  = سود ناشی از کاشت گندم

تومان  = سود ناشی ازکاشت گوجه فرنگی
 در نتیجه با توجه به سود به دست آمده باید کاشت گندم را انتخاب کند.

:« گزینۀ «

 تومان  = سود ساالنۀ حاصل از سرمایه گذاري در بانک

تومان  = سود ساالنۀ حاصل از خرید اوراق مشارکت
 در نتیجه با توجه به سود به دست آمده، باید خرید اوراق مشارکت را انتخاب کنید.

:« گزینۀ «

 تومان  = درآمد ماهانۀ به دست آمده از شرکت حمل بار در ماه

تومان  = درآمد ماهانۀ به دست آمده از شرکت تاکسی رانی
 در نتیجه با توجه به درآمد به دست آمده، کار در شرکت تاکسی رانی بهتر است.

الف) موضوع اصلی علم اقتصاد مسئلۀ انتخاب است. گزینه 1  179

» به هدف علم اقتصاد اشاره دارد. » و « ب) موارد ب در گزینه هاي «
ج) دانشمندان علوم اقتصادي، موضوعات اقتصادي را با روش هاي علمی مورد مطالعه قرار می دهند.

الف) ردیف  مربوط به قیمت خدمات سرمایه (درآمد صاحبان سرمایه) و ردیف  (درآمد صاحبان امالك و مستغالت) مربوط به وجوه اجاره است. گزینه 2  180
 ب) درآمد ملی دربرگیرندة مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب ملت می شود. این درآمدها عبارت است از: درآمد حقوق بگیران (دستمزدها)، درآمد صاحبان سرمایه (قیمت

خدمات سرمایه)، درآمد صاحبان امالك و مستغالت (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي که نصیب شرکت ها و مؤسسات می شود .

 

200400200

200 = 200 × 200 = 40, حداکثر درآمد تولیدکنندگان در سطح قیمت 000

150

300

150 × 300 = 45, 000

970, 000 × 12 = 11, 640, 000

15, 000, 000

1

435 × 2000 = 870, 000

250 × 3000 = 750, 000

2

5, 000, 000 × = 1, 000, 000
20

100
50 × 35, 000 = 1, 750, 000

3

75 × 10, 000 = 750, 000

1, 000, 000

12

36

= = × 1800 = درآمد صاحبان سرمایھ1200
2
3

(درآمد صاحبان مشاغل آزاد)
2
3

میلیارد دالر
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گزینه 3  181
الف و ج)

 ارزش خدمات ارائه شده + تولید خارجیان مقیم کشور + مجموع اقالم مواد غذایی، پوشاك و ماشین آالت = تولید ناخالص داخلی

=  تولید ناخالص داخلی میلیارد ریال 
هزینۀ استهالك - تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی

= تولید خالص داخلی میلیارد ریال 

ب) 

خالص درآمد عوامل تولید کشور از خارج +  تولید خارجیان مقیم کشور - تولید خالص داخلی = تولید خالص ملی

= تولید خالص ملی میلیارد ریال 
گزینه 1  182

 تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند + تولید مردم کشور که در داخل اقامت دارند = تولید ناخالص ملی (الف

  هزینۀ استهالك - تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی

تولید خارجیان مقیم کشور + تولید مردم کشور که در داخل اقامت دارند = تولید ناخالص داخلی

 ب) اگر تورم جهانی  درصد بوده و صادرات اسمی جامعه اي  درصد افزایش یافته باشد، در واقع صادرات واقعی  درصد کاهش یافته است.

پ) اگر دستمزد کارکنان دولت  درصد افزایش یابد و در همان زمان تورم  درصد باشد، در واقع خرید واقعی آنان تغییري نکرده است.  اگر در همان حالت بانک ها به سپرده هاي

مردم  سود اسمی بپردازند، در واقع پس از کسر تورم  سود واقعی خواهیم داشت.
گزینه 2  183

 

 

 

 

 

تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه: گزینه 2  184
1- با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها جلوگیري می کند.

= = × 900 = سود شرکت ھا و مؤسسات1350
3
2

(درآمد حقوق بگیران)
3
2

میلیارد دالر

= = × 900 = دستمزدھا540
3
5

(درآمد حقوق بگیران)
3
5

میلیارد دالر

= (2 1 ) = (900 + 1800) = درآمد صاحبان امالک و مستغالت1080
40

100
و مجموع ردیف ھای

40
100

میلیارد دالر

= 900 + 1800 + 1200 + 1350 + 540 + 1080 = درآمد ملی6870 میلیارد دالر

= = 85, 875
6, میلیارد870

میلیون80

6, 870, 000
80

50 + 35 + 135 = 220

220 − ( × 220) = 220 − 44 = 176
1
5

= = = 8, تولید خالص داخلی سرانھ800
تولید خالص داخلی

جمعیت کل کشور

176, 000
20

لایر

176 − 35 + 21 = 162

= 245 − 14 = تولید مردم کشور کھ در داخل اقامت دارند231 ھزار میلیارد لایر

= 240 + 14 = تولید ناخالص داخلی254 ھزارمیلیارد لایر

= 254 − 231 = تولید خارجیان مقیم کشور 23 ھزار میلیارد لایر

201010

2525

305

= 750 × 460, 000 = 345, 000, درآمد سالیانۀ بنگاه000 لایر

= 12 × 5, 300, 000 = 63, 600, اجارۀ سالیانۀ بنگاه000 لایر

= 12 × 18 × 230, 000 = 49, 680, حقوق سالیانۀ تمام کارگران000 لایر

= × 63, 600, 000 = 10, 600, ھزینۀ  استھالک سالیانۀ بنگاه000
1
6

لایر

= 63, 600, 000 + 49, 680, 000 + 17, 800, 000 + 10, 600, 000 = 141, 680, ھزینھ ھای مستقیم سالیانۀ بنگاه000 لایر

= 345, 000, 000 − 141, 680, 000 = 203, 320, سود یا منفعت حسابداری سالیانۀ بنگاه000 لایر
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2- با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي در کاهش نرخ  تورم مؤثر است.
3- از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه هاي راکد، حجم سرمایه گذاري را در جامعه افزایش می دهد.

4- از طریق برقراري ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.
5- سرمایه هاي الزم براي اجراي پروژه هاي بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد.

تشریح مورد نادرست: گزینه 2  185
پ) بانک تخصصی فقط به فعاالن عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می کند.

ت) بانک هاي مسکن یا کشاورزي بانک هاي تخصصی هستند که در ایران بیش تر نقش بانک  تجاري را ایفا می کنند.

الف) حجم اسکناس هاي موجود در دست مردم:  گزینه 4  186

ب) حجم شبه پول موجود در جامعه:  
حجم شبه پول = حساب هاي قرض الحسنه + سپرده هاي غیردیداري

  

 

 
ج) نقدینگی (حجم کل پول موجود در جامعه):

   ارزش پولی مسکوکات + ارزش پولی موجودي حساب هاي قرض الحسنه = نقدینگی
 ارزش پولی سپرده هاي غیردیداري + ارزش پولی سپرده هاي دیداري + ارزش پولی اسکناس ها +

 د) ارزش موجودي سپرده هاي پس انداز:
 ارزش پولی سپردة پس انداز + ارزش پولی سپردة مدت دار = ارزش پولی سپرده هاي غیردیداري

 

هـ) مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري (یعنی  واحد پولی) همان بدهی بانک به مشتریانش است.

الف) رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري ها تحقق می یابد. گزینه 3  187
ب) فقر یا تهیدستی مطلق به معناي نداشتن حداقل معیشت است.

ج) معموًال با درنظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري ها در توزیع درآمد، می توان تصویري از وسعت و اندازة فقر در هر کشور به دست آورد.
د) در هر جامعه افرادي که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کمتر باشد، زیر خط فقر قرار دارند.

هـ) این امر که سطح حداقل معیشت از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است، منعکس کنندة تفاوت در نیازها است.
و) مسکین کسی است که حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی، توانایی استفاده از آن ها را هم ندارد.

الف) به یقین، مالك بهترین استفاده از منابع و امکانات این است که با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع (مانند تولید) را به دست آورد و سطح باالتري گزینه 1  188
از رفاه را براي انسان فراهم کرد.

ب) تولیدکنندگان کاالهاي تجملی نمی توانند به راحتی قیمت کاالهاي خود را افزایش دهند، زیرا مصرف کنندگان با کوچک ترین تغییر در قیمت، مصرف کاالهاي تجملی را تغییر می دهند.
پ) پرورش قارچ در گلخانه: احیا

تولید کنسرو قارچ: صنعت
پخش در فروشگاه ها: خدمات.

ت)

 

   ث) گاهی سازمان تولید، مشارکتی است و همۀ عوامل تولید، صاحب محصول هستند. در این صورت همه با هم در فرآیند تولید مشارکت می کنند و محصول یا ارزش محصول به طور مساوي و
یا با نسبتی تقسیم می شود که به توافق رسیده اند؛ مثل سازمان ها و شرکت هاي تعاونی و سهامی

گزینه 1  189

 

 

= × 2500 = 3, ارزش پولی اسکناس ھای موجود در دست مردم750
3
2

واحد پولی

+ = ارزش پولی سپردۀ دیداری750 ارزش پولی سپردۀ غیردیداری ⇒ 230 + = ارزش پولی سپردۀ غیردیداری750

= 750 − 230 = ارزش پولی سپردۀ غیردیداری520 واحد پولی

= شبھ پول+ ارزش سپردۀ غیردیداری ارزش پولی موجودی حساب ھای قرض الحسنھ = 520 + 1520 = 2040 واحد پولی

= 1, 520 + 2, 500 + 3, 750 + 750 = نقدینگی8520 واحد پولی

520 = 320 + ارزش پولی سپردۀ پس انداز ⇒ = 520 − 320 = ارزش پولی سپردۀ پس انداز200 واحد پولی

750

= سود حسابداری+ ھزینۀ فرصت سود اقتصادی

= 15, 000, 000 + 75, 000, 000 = 90, 000, 000 = سود حسابداری90 تومان میلیون تومان

= × 800 = حقوق ماھیانۀ ھر کارگر1000
5
4

ھزار تومان

= 1000 × 5 × 12 = 60, حقوق سالیانۀ تمامی کارگران000 ھزار تومان
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الف) وظایف پول: گزینه 4  191

- وسیلۀ پرداخت در مبادالت: افراد در مبادالت خود، پول را می پذیرند؛ زیرا می دانند که دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات خود، آن را خواهند پذیرفت.

- وسیلۀ سنجش ارزش: با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آن ها را با هم سنجید. هریک از کشورها، داراي واحد ارزش خاص خود هستند.

- وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش: عالوه بر هزینه هاي روزمره، برخی هزینه هاي غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت هاي خاص پیش می آید.

- وسیلۀ پرداخت هاي آینده: بیشتر معامالت تجاري در مقابل پرداخت هاي آینده صورت می گیرد. خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله هاي بانکی از همین نوع است.
ب) مشارکت مدنی: قراردادي بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (از جمله بانک) سرمایۀ نقدي یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم

می آمیزند.
مشارکت حقوقی: قراردادي است که طی آن بانک قسمتی از سرمایۀ شرکت هاي سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت هاي سهامی موجود را خریداري می کند و از این طریق در

سود آن ها شریک می شود.

الف) امید به زندگی در چین  سال، نرخ مرگ ومیر نوزادان در نروژ  (در هر هزار تولد) و به ترتیب نرخ باسوادي بزرگساالن و تولید ناخالص داخلی سرانه در گزینه 2  192

کشور موزامبیک هم  درصد و  دالر است.
ب)سطح پایین توسعه با سطح پایین رشد در کشور موزامبیک هماهنگی دارد، هم چنین سطح باالي توسعه و سطح باالي رشد در کشور نروژ نیز با یکدیگر هماهنگی دارد.

تعدادي از کشورهاي در حال توسعه با پیش بینی و اجراي برنامه هاي بلندمدت توانسته اند در شاخص هاي توسعۀ خود بهبود نسبی ایجاد کنند.
چین از جملۀ این کشورها است که با وجود درآمد سرانۀ نه چندان زیاد، از نظر بسیاري از شاخص هاي توسعه وضعیت نسبتًا مطلوبی دارد.

الف) حضور و رفتار هریک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک است و درعمل هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیري قیمت گزینه 3  193
تأثیر گذار، به عبارت دیگر «قیمت گذار» نیستند.

ب) گاه به دلیل طبیعی، اقتصادي، قانونی و یا حتی غیرقانونی، تعداد فروشنده و یا خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود، این وضعیت را انحصار می گوییم و در صورتی که وجود تولیدکننده
یا فروشنده در قیمت گذاري پررنگ تر باشد انحصار در فروش می شود مانند شرکت توانیر و شرکت هاي خودرویی در کشور ما

= × 105, 000, 000 = 15, 750, مالیات سالیانھ000
15

100
تومان = 15, 750 ھزارتومان

= 140 × 12 = ھزینۀ استھالک سالیانھ1680 ھزار تومان

= 60, 000 + 800 + 1680 + 15, 750 = 78, مجموع ھزینھ ھای مستقیم230 ھزار تومان

= 105, 000, 000 = 105, درآمد سالیانھ000 تومان ھزار تومان

= سود حسابداری سالیانھ− درآمد سالیانھ ھزینھ ھای مستقیم سالیانھ = 105, 000 − 78, 230 = 26, 770 ھزار تومان

= 12 × (110 + 650) = ھزینھ ھای غیرمستقیم سالیانھ9120 ھزار تومان

= − ( سود ویژۀ سالیانھ( درآمد سالیانھ مجموع ھزینھ ھای مستقیم و غیرمستقیم سالیانھ 105, 000 − (78, 230 + 9120) = 105, 000 − 87, 350 = 17, 650 ھزار تومان

= 18 × 25 = درآمد سالیانھ450 میلیون تومان

= 2 × 6 × 12 = حقوق سالیانۀ کارمندان144 میلیون تومان

= 3٫5 × 12 = اجارۀ سالیانھ42 میلیون تومان

= × 42 = ھزینۀ استھالک سالیانھ14٫7
35

100
میلیون تومان

= × 144 = ھزینۀ خرید مواد اولیۀ موردنیاز سالیانھ96
2
3

میلیون تومان

= 144 + 42 + 14٫7 + 96 = مجموع ھزینھ ھای سالیانھ296٫7 میلیون تومان

= سود سالیانھ− درآمد سالیانھ ھزینۀ سالیانھ

⇒ = 450 − 296٫7 = سود سالیانھ153٫3 میلیون تومان

1

2

3

4

752٫3

50٫61070
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ج) در قالب حراجی دیده می شود، مانند فروشندگان آثار هنري در نمایشگاه که در قالب حراجی ها است.
د) شرکت توانیر و شرکت هاي خودرویی در کشور ما 

بررسی عبارات صورت سؤال: گزینه 4  194
الف) نادرست است. تمامی درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات شرکت  هاي دولتی به استثناي بانک ها، بیمه هاي دولتی و برخی سازمان هاي توسعه اي به حساب هاي معرفی شده از سوي

خزانه داري کل کشور واریز می شود.
ب) نادرست است. برخی سرمایه گذاري هاي تولیدي داخلی یا خارجی دولت با هدف سودآوري است که در این صورت یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار می رود.

ج) نادرست است. بهترین راه استقراض، قرض  گرفتن از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت است.
د) نادرست است.

مالیات بر درآمد اصناف: مالیات مستقیم
عوارض نوسازي: مالیات غیرمستقیم

مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی: مالیات غیرمستقیم
مالیات بر انواع دارایی: مالیات مستقیم

مالیات بر کاالهاي صادر یا وارد شده: مالیات غیرمستقیم
هـ) درست است.
و) درست است.

الف) نرخ ثابت مالیات = محاسبۀ مالیات براساس  نرخ  گزینه 3  195

 

 ب) نرخ تصاعدي = محاسبۀ مالیات براساس نرخ 

 

 

الف) تصویب قانون  ساله و هر قانونی  محور وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد توسط دولت است. گزینه 2  196

ب و پ) راه سازي و ساخت صنایع مادر و هر کارخانه اي  عرضۀ کاال و خدمات توسعه دولت است.

ت و ث) مالیات گذاشتن بر واردات و معاف کردن تولیدکنندة داخلی از مالیات  وضع مقررات و سیاست  گذاري و حکمرانی در اقتصاد توسط دولت است.
ج) از دیدگاه اقتصاددانان، رفع فقر و حمایت از اقشار کم  درآمد، راهی براي گسترش توسعۀ اقتصادي و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است؛ زیرا فقر گسترده می تواند مانعی بر

سر راه پیشرفت همه جانبۀ کشور باشد.

الف) کشور ترکیه گاز و نفت کشورهاي دیگر را به اروپا می رساند و درآمد به دست می آورد. به همین راحتی از گذر کردن نفت و گاز از کشورش درآمد کسب گزینه 3  197
می کند. پس  اقدام به خلق مزیت هاي جدید اقتصادي کرده است.

ب) کشورها براي تشویق صادرکنندگان داخلی به منظور نفوذ به بازارهاي جهانی یا تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاري در داخل، یارانه هاي مختلف و انواع تسهیالت اقتصادي و
حقوقی ارائه می کنند.

پ) کاالها و خدماتی را که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... انجام می شود، «محصوالت راهبردي» می نامند.

الف) در حالت رکود اقتصادي که سطح تولید کاهش و بیکاري افزایش یافته و تولیدکنندگان انگیزه تولید و ایجاد اشتغال را از دست داده اند، بانک مرکزي با گزینه 3  198
سیاست پولی انبساطی (مانند خرید اوراق مشارکت) می تواند براي کوتاه مدت مشکل را حل کند.

ب) بدیهی است براي حل اساسی مشکل در بلندمدت باید سیاست هاي جانب عرضه (مثل بهبود بهره وري، افزایش سرمایه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار) را در پیش گرفت.
ج) افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ ها یا پایه هاي مالیاتی (سیاست مالی انبساطی) بهترین راه تحریک تقاضاي عمومی است که در مواقع رکود می تواند رونق را به

بازار برگرداند.

ب) اقتصاددانان در مورد اصل حضور دولت در اقتصاد اتفاق نظر دارند؛ ولی در مورد این که دولت در چه مواردي، چقدر، تا چه زمانی و چگونه نقش داشته باشد، گزینه 4  199
اختالف نظر دارند.

الف) نتیجۀ دوران سازندگی به ثمر رسیدن بسیاري از طرح هاي اقتصادي و مولد بود که باعث افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه شد. گزینه 4  200

» از سال  که سال پایان جنگ است، درآمد سرانه افزایش می یابد و به سمت باال گرایش پیدا می کند. ب) در منحنی شمارة «

B

= 6900 × = مالیات ماھیانۀ فرد552
8

100
لایر

= 552 × 12 = مالیات سالیانۀ فرد6624 لایر

A

= 6900 × = مالیات ماھیانۀ فرد690
10

100
لایر

= ماندۀ خالص ماھیانۀ فرد− درآمد ماھیانھ مالیات ماھیانھ

= 6900 − 690 = 6210 لایر
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1  3

2  3

3  2

4  2

5  2

6  1

7  3

8  4

9  3

10  3

11  2

12  3

13  4
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17  2

18  1

19  3

20  2

21  3

22  4

23  1

24  3

25  2

26  2

27  3

28  1

29  1

30  2

31  4

32  4

33  4

34  3

35  2

36  1

37  4

38  4

39  4

40  1

41  1

42  1

43  4

44  4

45  3

46  2

47  4

48  1

49  3

50  1

51  2

52  2

53  4

54  3

55  2

56  1

57  2

58  1

59  4

60  3

61  2

62  4

63  1

64  2

65  2

66  2

67  4

68  2

69  2

70  3

71  2

72  1

73  4

74  2

75  4

76  2

77  4

78  1

79  4

80  1

81  2

82  4

83  1

84  4

85  4

86  1

87  2

88  3

89  3

90  3

91  2

92  3

93  1

94  3

95  4

96  3

97  4

98  1

99  2

100  2

101  2

102  3

103  1

104  4

105  3

106  2

107  4

108  3

109  2

110  1

111  4

112  3

113  1

114  1

115  4

116  1

117  2

118  2

119  3

120  4

121  3

122  4

123  1

124  4

125  4

126  3

127  4

128  3

129  3

130  2

131  3

132  1

133  3

134  2

135  3

136  2

137  2

138  3

139  3

140  3

141  3

142  1

143  3

144  4

145  2

146  4

147  3

148  2

149  4

150  4

151  2

152  4

153  3

154  3

155  1

156  2

157  3

158  2

159  3

160  3

161  4

162  3

163  4

164  3

165  4

166  1

167  2

168  1

169  4

170  1

171  4

172  3

173  3

174  4

175  2

176  3

177  2

178  4

179  1

180  2

181  3

182  1

183  2

184  2

185  2

186  4

187  3

188  1

189  1

190  3

191  4

192  2

193  3

194  4

195  3

196  2

197  3

198  3

199  4

200  4

86


	jozveh_ensani_eqtesad_dahom_bank test_01_01.jpg



