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عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى



1 صفحهآزمون اختصاصی

پاسخ درست و کامل پرسش های زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟0 121
الف( همءه گزینه ها بیانگر مفهوم کاالهای سرمایه ای است، به جز:

ب( از نظر اقتصاددانان، معنا و مفهوم اصطالح »کمیابی« کدام است؟
ج( کدام گزینه به ترتیب بیانگر: نمونه کاالهای ضروری ـ نمونه کاالهای سرمایه ای ـ نمونه کاالهای لوکس و تجملی است.

1( الف( در فرآیند »تولید« خدمات آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. ب( منابع و امکانات موجود امکان مصارف متعدد دارند ـ با روش های مختلفی می توان از 
منابع و امکانات در دسترس استفاده کرد. ج( دارو ـ مسکن ـ ماشین آالت

2( الف( شامل ابزار تولید و تجهیزاتی است که به وسیلءه بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شود. ب( منابع و امکانات و ثروت های طبیعی محدود است ـ 
روش های استفاده از منابع و امکانات متنوع است. ج( نمک ـ پوشاک ـ داروهای ویتامینه

3( الف( در طول زمان بادوام هستند و تولیدکننده به وسیلءه آن ها ارزش افزوده ایجاد می کند. ب( انسان در بهره برداری هم زمان از منابع و امکانات موجود 
محدودیت دارد ـ منابع و ثروت های طبیعی کاربردهای گوناگونی دارند. ج( نمک ـ فرش های گران قیمت ـ ابزار تولید

4( الف( با تبدیل به »عوامل تولید«  به فرایند تولید کمک می کند. ب( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد ـ منابع و امکانات موجود 
محدود است. ج( دارو ـ یخچال در مغازءه بستنی فروشی ـ لوستر نورافشان

12 سال است. در این صورت:0 122 72 میلیارد ریال خریداری کرده ایم و عمر مفید آن در یک جامعءه فرضی، یک دستگاه کاالی سرمایه ای را به قیمت:
الف( هر سال چه میزان سرمایه به عنوان هزینءه استهالکی باید کنار گذاشته شود؟

5% کاهش بها یافته باشد، مجموع هزینءه استهالکی سه سال آخر چه مقدار خواهد بود؟ ب( چنانچه در سه سال آخر عمر مفید این کاالی سرمایه ای،
ج( قیمت جدید کاالی سرمایه ای کدام است؟

توجه: ارقام به میلیون و میلیارد ریال است.
64 800 000, , 17 ج( 101, 6 ب( 2( الف(   68 400 000, , 17 ج( 100, 6 ب( 1( الف(

 68 400 000, , 17 ج( 101, 7 ب( 4( الف(   64 800 000, , 17 ج( 100, 7 ب( 3( الف(
، کدام است؟ 0 123 N M به با توجه به نمودار منحنی »...............« علت حرکت از نقطءه

1( عرضه ـ قیمت باالتر و عرضءه کم تر 
2( تقاضا ـ قیمت پایین تر و تولید بیشتر
3( عرضه ـ قیمت بیشتر و عرضءه بیشتر

4( تقاضا ـ توانایی تولید کم تر و قیمت باالتر
پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر در کدام گزینه، مطرح شده است؟0 124

الف( مطلب زیر مربوط به کدام مورد است؟
»در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و 
سودجویی، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود و در اسالم »...............« است و از آن جز کارایی بهتر در راه وصول 

به مقصد و منظور مطلوب انتظار دیگری نمی توان داشت.«
ب( بانک »...............« مستقر در جده »...............« بوده و بانک »...............« محسوب می شود.

ج( مطلب زیر مربوط به کدام مورد است؟
»هر کشوری در پی جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشور خود است. تا بدین ترتیب نه تنها پس اندازهای داخلی بلکه پس اندازهای کشورهای 

دیگر را نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های تولید داخل به کار گیرد.«
د( عالوه بر خرید حضوری روش دیگر برای سرمایه گذاری در بورس، کدام است؟

 1( الف( اصل 44 قانون اساسی ـ اقتصاد وسیله است نه هدف ب( توسعءه اسالمی ـ وابسته به سازمان ممالک اسالمی حوزءه خلیج فارس ـ تعاونی اسالمی
ج( جابه جایی عوامل تولید ـ سرمایه گذاری های استعماری در ممالک جهان سوم د( اشخاص می توانند از طریق اینترنت به خرید سهام در بورس، اقدام کرده و 

تأیید عضویت خود را از سامانءه معامالتی بورس تقاضا نمایند.
2( الف( مقدمءه قانون اساسی ـ اقتصاد وسیله است نه هدف ب( توسعءه اسالمی ـ وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی ـ توسعه ای ج( مبادالت بین المللی در 
بازارهای نیروی کار و سرمایه ـ حرکت سرمایه د( اشخاص می توانند از طریق اینترنت نیز به خرید اقدام کنند و پس از عملیات، نمونءه چاپی آن را به عنوان 

رسید دریافت نمایند.
3( الف( مقدمءه قانون اساسی ـ اقتصاد هدف است، نه وسیله ب( توسعءه تعاونی جهان اسالم ـ وابسته به سازمان ممالک اسالمی حوزءه خلیج فارس ـ توسعه ای 
ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه ـ مصادرءه سرمایه های خارجی د( با ثبت نام در اینترنت تأیید عضویت خود را از سامانءه معامالتی بورس، 

درخواست نمایند.
اسالمی تعاونی  ـ  اسالمی  کنفرانس  سازمان  به  وابسته  ـ  اسالم  جهان  تعاونی  توسعءه  وسیله ب(  نه  است،  هدف  اقتصاد  ـ  اساسی  قانون   43 اصل  الف(   )4 
ج( جابه جایی عوامل تولید ـ فرار سرمایه ها به خارج د( از طریق اینترنت ثبت نام کرده و رسید واریز مبلغ سرمایه گذاری را به کارگزاری مربوطه ارسال نمایند.



2 صفحهآزمون اختصاصی

مندرجات جدول مقابل، مربوط به یک 0 125
ارزش  جامعءه فرضی است. چنانچه مجموع 
ماشین آالت  و  پوشاک  غذایی،  مواد  اقالم: 

145 میلیارد ریال باشد، در این صورت:
الف( تولید خالص ملی

ب( تولید ناخالص داخلی
ج( تولید خالص داخلی سرانه

در این جامعه، کدام است؟

8 44/ 222 ج( 189 ب( 2( الف(    7 33/ 189 ب(211 ج( 1( الف(
 8 44/ 222 ج( 200 ب( 4( الف(    7 33/ 200 ب(211 ج( 3( الف(

کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟0 126
الف( به تمامی مراحل »...............«، »...............« اطالق می شود.

ب( کاالها و خدماتی را که تولید آن ها بدون توجه به میزان: سود، هزینه و بازار انجام می شود، »...............« می نامند.
ج( همءه فعالیت های تولیدی در »محاسبءه تولید کل جامعه« مورد سنجش قرار می گیرند، به جز:

1( الف( کارآفرینی ـ ایجاد ارزش افزوده ب( محصوالت تاکتیکی ج( فعالیت زنان در کارگاه های قالی بافی
2( الف( کارآفرینی ـ زنجیرءه خلق ارزش ب( محصوالت حیازت شده ج( کشت میوه و سبزیجات گلخانه ای

3( الف( زنجیرءه خلق ارزش ـ ایجاد ارزش افزوده ب( محصوالت نرم ج( فعالیت تولیدی زنان در خانه و تربیت فرزندان
4( الف( ایجاد ارزش افزوده ـ زنجیرءه خلق ارزش ب( محصوالت راهبردی ج( کاشت سبزیجات در منزل برای مصرف خانگی

با توجه به نمودار مقابل:0 127
الف( کدام شماره، بیانگر مازاد عرضه است؟

ب( کدام دو نقطه، به ترتیب بیانگر قیمت و مقدار و مفهوم تعادلی است؟
ج( کدام شماره، مبین مفهوم کمبود عرضه است؟

د( کدام حروف به ترتیب، بیانگر منحنی تقاضا و عرضه است؟
ه( کدام دو عدد بیانگر »عرضءه صفر« است؟ و کدام دو عدد مبین »تقاضای صفر« است؟

1200 400, 1200 و 100, M ه( N و 3 د( 600 ج( 250 ـ C ـ 1( الف(1 ب(
400 1200, 1200 و 100, M ه( N و 4 د( 600 ج( 250 ـ B ـ 2( الف(1 ب(

 400 1200, 100 و 1200, N ه( M و 2 د( 250 ج( 600 ـ B ـ 3 ب( 3( الف(
 1200 400, 100 و 1200, 4( الف( 3 ب( C ـ 600 ـ 250 ج( 1 د( M و N  ه(

6500 ریال به کارگاه های ریسندگی بفروشند. کارگاه های 0 128 در یک جامعءه فرضی، چنانچه کشاورزان یک کیلوگرم پنبءه تولیدی خود را به ارزش
ریسندگی نیز این مقدار پنبه را به مقداری نخ تبدیل کرده و به ارزش7500 ریال به کارگاه های پارچه بافی بفروشند و در کارگاه های پارچه بافی، 
11 ریال به کارگاه های تولید پوشاک فروخته شود و در این کارگاه ها پارچه به پوشاک تبدیل  شده و به  000,  نخ به پارچه تبدیل شده و به مبلغ

19 ریال به دست مصرف کنندگان می رسد. با توجه به این داده و ستاده ها: 000, مبلغ
الف( ارزش افزودءه مرحلءه دوم و چهارم، کدام است؟

ب( به جز این روش چه روش های دیگری برای محاسبءه تولیدات کلی وجود دارد و عناوین آن کدام است؟
ج( در کدام روش محاسبءه »تولیدات کلی« نگران اندازه گیری »تولیدات واسطه ای و مواد اولیه« نیستیم چرا که ارزش پولی همءه آن ها در محاسبءه 
با جمع زدن همءه اجزای سهیم در روند تولید، عایدی همءه  اندازه گیری شده است. در ضمن روشی که در آن  کاالها و خدمات نهایی خودبه خود 

بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی، »تولید کل« محاسبه شود، چه نام دارد؟
د( اقتصاددانان چه روشی را جهت اجتناب از اشتباه در محاسبءه تولید کل ارائه می کنند؟

1000 ب( روش هزینه  ای ـ روش تولید ج( روش درآمدی ـ روش هزینه ای د( دو روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می دارند. 8000 ـ 1( الف(

6500 ب( روش درآمدیـ  روش تولید ج( روش هزینه ایـ  روش درآمدی د( هر سه روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می دارند. 2( الف(3500ـ 

8000 ب( روش درآمدیـ  روش هزینه ای ج( روش هزینه ایـ  روش درآمدی د( حداقل دو روش را به کار می گیرند و نتایج را با هم مقایسه می کنند. 1000 ـ 3( الف(
3500 ب( روش هزینه ای ـ روش درآمدی ج( روش درآمدی ـ روش هزینه ای د( هر سه روش مورد استفاده قرار می گیرد، هر کدام بیشتر  6500 ـ 4( الف(

بود آن منظور می شود.

1 ارزش خدمات ارائه شدههزینءه استهالک1
4

25 میلیون نفرجمعیت کل کشور2
33 میلیارد ریالارزش تولید خارجیان مقیم کشور3

1 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.4
3

44 میلیارد ریالارزش خدمات ارائه شده5



3 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟0 129
الف( کدام دو بانک اگرچه جزء بانک های تخصصی محسوب می شوند، ولی بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کنند؟

ب( انسان محصول آمادءه طبیعت را مستقیماً بدون هیچ گونه انجام کاری روی آن برداشت می کند، سه نمونه از آن کدام است و نتیجءه این اقدام و 
نام اصطالح اسالمی آن کدام است؟

ج( گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی شده است، دلیل آن کدام است؟
د( هرگاه اقتصاددانان برای به دست آوردن شکاف درآمدی، شکاف هزینه ای را محاسبه کنند، در این حالت:

1( الف( مسکن و ملت ب( بهره برداری از معادن، زراعت، باغبانی ـ مالکیت عمومی ـ احیا ج( در واقع الگوهای توسعه، با توجه به زمان توسعه یافتن کشورهای 
غربی در مصر کنونی، کامالً تغییریافته و متفاوت شده است. د( درآمد خانوار، نماینده ای از هزینءه آن است.

2( الف( مسکن و کشاورزی ب( بهره برداری از علف و مراتع، چوب جنگل ها و معادن ـ مالکیت فردی ـ حیازت ج( زیرا الگوهای توسعه به طور معمول به 
تفاوت های بومی و محلی کشورها و هم چنین به تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش های آن ها توجه الزم ندارند. د( هزینءه خانوار، نماینده ای از درآمد آن است.

3( الف( ملی و توسعءه صادرات ب( بهره برداری از ماهی دریاها، جنگل ها، کاشت گندم ـ مالکیت عمومی ـ  حیازت ج( چون این شاخص در زمان ها و مکان های 
متفاوت با الگوهای مختلفی باید مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. د( شاخص دهک ها یکی از معیارهای تشخیص وضعیت »توزیع درآمد« تلقی می شود.

4( الف( کشاورزی و صادرات ب( بهره برداری از چوب جنگل ها، معادن، پرورش ماهی، مالکیت فردیـ  احیا ج( زیرا اقتصاددانان برای مقایسءه بهتر کشورها و روند تغییرات 
آن ها عالوه بر شاخص های توسعه به شاخص های دیگر نیز توجه یافته اند. د( با محاسبءه نسبت دهک دهم به دهک اول شاخصی مطمئن برای محاسبه به دست می آید.

جدول زیر مبین اطالعات ارائه شده در یک جامعءه مفروض است. با توجه به مندرجات جدول:0 130
الف( ارزش پولی مسکوکات موجود در دست مردم چه قدر است؟

ب( میزان حجم شبه پول این جامعه، کدام است؟
ج( حجم کل پول یا کل نقدینگی این جامعه، کدام است؟

 5800 2010 ج( 800 ب( 1( الف(
5080 2100 ج( 800 ب( 2( الف(

 5800 2010 ج( 820 ب( 3( الف(
 5080 2100 ج( 4( الف( 820 ب(

جدول مقابل، نمودار: »تقاضا، عرضه، قیمت« در یک جامعءه بازاری فرضی است، 0 131
به ترتیب کدام ردیف های جدول بیانگر:

الف( برابری میان »تقاضا و عرضه« است و نام اصطالح اقتصادی آن کدام است؟
ب( کمبود عرضه است؟

ج( مازاد عرضه است؟
5 3 ج( ردیف 4 ـ مقدار قیمت تعادلی ب( ردیف: 1( الف( ردیف:

3 5 ج( ردیف 4 ـ مقدار تعادلی ب( ردیف: 2( الف( ردیف:
3 5 ج( ردیف 7 ـ قیمت و مقدار تعادلی ب( ردیف: 3( الف( ردیف:

 5 3 ج( ردیف 7 ـ قیمت تعادلی ب( ردیف: 4( الف( ردیف:
پاسخ درست و کامل پرسش های زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟0 132

الف( به طور کلی سیاست های تثبیت اقتصادی به:
ب( دولت ها برای مدیریت کالن کشور:

ج( برای تداوم پیشرفت اقتصادی، عالوه بر ارتقای توان تولید، به عنوان عنصر اساسی پیشرفت، مقاوم سازی اقتصاد و آسیب پذیری آن از فشارها 
و تکانه ای1 مختلف الزامی است. اقتصاددانان با اصطالحاتی نظیر: »...............« مسئلءه مقاوم سازی اقتصاد را پیگیری و اجرا می کنند.

د( نفت خام »...............« است و همان طور که فروش فرش و اثاث خانه برای خانوار »...............« به شمار برود، صادرات و فروش نفت نیز »...............« 
محسوب »...............«

1( الف( سیاست های انبساط پولی و سیاست های انقباض پولی طبقه بندی می شود. ب( عالوه بر سیاست های انبساط پولی از سیاست های انقباض مالی، نیز استفاده می کنند. 
ج( اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت ـ درونزایی ـ برونگرایی و گسترش ارتباطات ـ اقتصاد دانش بنیان ـ اقتصاد مردمی د( ثروت عمومی ـ  باید درآمد ـ درآمد ـ می شود.

2( الف( سیاست های افزایش حجم پول در گردش و سیاست های کاهش حجم پول در گردش طبقه بندی می شود. ب( از سیاست های انبساط مالی برای تحریک 
تقاضای عمومی بهره می گیرند. ج( اقتصاد مردمی ـ اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت ـ پایداری ـ مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری ـ درونزایی د( یک کاالی 

کانی و معدنی ـ باید درآمد ـ درآمد ـ می شود.
3( الف( سیاست های انقباض مالی و سیاست های انبساط مالی تقسیم می شود. ب( سیاست های انقباض مالی را برای کاهش تقاضای کل اقتصاد در مواقع تورم به کار می گیرند. 
ج( استحکام اقتصادیـ  تاب آوری اقتصادـ  توان تحریم شکنیـ  توزیع عادالنءه ثروت و درآمدـ  اقتصاد دانش بنیان د( یک کاالی کانی و معدنیـ  نباید درآمدـ  درآمدـ  نمی شود.

 4( الف( سیاست های پولی و سیاست های مالی تقسیم می شود. ب( عالوه بر سیاست های پولی از ابزارهای سیاست های مالی استفاده می کنند. ج( ثبات اقتصادیـ  
استحکام اقتصادی ـ ضدشکنندگی ـ تاب آوری اقتصاد ـ پایداری د( ثروت عمومی ـ نباید درآمد ـ درآمد ـ نمی شود.

1- اشتباه تایپی کنکور، »تکانه های« درست است.

1000 واحدارزش پولی مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری1
230 واحدارزش پولی موجودی سپرده های مدت دار2
180 واحدارزش پولی سپرده های دیداری3
2000 واحدارزش پولی مجموع اسکناس ها4

2 موجودی اسکناس هاارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم5
5

1280 واحدارزش پولی حساب های قرض الحسنه6

قیمتردیف
»بهریال«

مقدارتقاضا
»بهکیلو«

مقدارعرضه
»بهکیلو«

1100 1200 0
2 150 1000 200
3 200 800 400
4 250 600 600
5 300 400 800
6 350 200 1000
7 400 0 1200



4 صفحهآزمون اختصاصی

با توجه به نمودار مقابل در رابطه با قدرت خرید پول:0 133
الف( نتیجءه کاهش قدرت خرید پول، کدام است؟

ب( پول در مقابل چه چیزی قدرت خرید خود را حفظ نکرده است؟ 
ج( یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول جامعه، کدام است؟

د( رابطءه پول با چه چیزی یک رابطءه غیرمستقیم است؟
ه( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟

و( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟
1( الف( توّرم ب( سطح عمومی قیمت ها ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( سطح عمومی قیمت ها ه( چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در 

طول زمان حفظ کند. و( سطح عمومی قیمت ها
2( الف( توّرم رکودی ب( افزایش نقدینگی ج( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه د( سطح عمومی قیمت ها ه( چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی 

اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. و( سطح عمومی قیمت ها
3( الف( توّرم رکودی ب( سطح عمومی قیمت ها ج( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه د( حجم پول در گردش ه( چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود 

را در طول زمان حفظ کند. و( قدرت موازنءه پرداختی های خارجی آن است.
4( الف( توّرم ب( افزایش نقدینگی ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( حجم پول در گردش ه( چون ارزش پول متناسب با شکوفایی اقتصادی افزایش 

هماهنگ نداشته است. و( قدرت موازنءه پرداختی های خارجی آن است.
با فرض جدول مالیاتی مقابل:0 134

الف( میزان مالیات ساالنه تولیدکننده ای که در 
15 میلیارد ریال درآمد دارد، کدام است؟ ماه

ب( میزان ماندءه خالص ماهیانءه او چه قدر است؟
انواع  از  کدام یک  به  مربوط  محاسبه  این  ج( 
تصاعدی  و  کّلی  تصاعدی  ثابت،  مالیاتی:  نرخ 

طبقه ای است؟
د( کدام مورد، در رابطه با ویژگی  نوع نرخ مالیاتی مورد محاسبه نادرست است؟

قابل توجه: ارقام به میلیون و میلیارد ریال است.
8 ج( ثابت د( این نوع نرخ مالیاتی در تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه مؤثر است. 437 500, , 78 ب( 750, 1( الف(

7 ج( تصاعدی د( در این نظام مالیاتی نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی زیاد و به عکس با کاهش درآمد یا دارایی کم می شود. 438 500, , 87 ب( 570, 2( الف(
8 ج( تصاعدی طبقه ای د( در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با تغییر در درآمد یا دارایی آن ها کم و  437 500, , 78 ب( 750, 3( الف(

زیاد می شود.
7 ج( تصاعدی کّلی د( در این نوع مالیات، افراد با درآمدهای بیشتر با نرخ بیشتر و افراد با درآمدهای پایین تر با نرخ کم تری  438 500, , 87 ب( 570,  4( الف(

مالیات می پردازند.
جدول اطالعاتی زیر مربوط به شاخص های اقتصادی و انسانی کشورهاست.1 از کتاب درسی اقتباس شده است. گزینءه کامل کنندءه اطالعات، 0 135

به ترتیب حروف، کدام است؟

متوسطنرخباسوادیگروهکشورهاردیف
بزرگساالنبهدرصد

متوسطنرخمرگومیر
نوزاداندرهر1000تولد

متوسطامیدبهزندگیدر
آغازتولدبهسال

57 ؟ کشور با توسعءه انسانی ضعیفالف ؟؟/1

؟6 ؟؟ کشور با توسعءه انسانی زیادب

ج
درآمد سرانءه ساالنه در »...............« کشور در حال توسعءه فقیر از »...............« کم تر است در حالی که هیچ یک از »...............« کشور 

توسعه یافته درآمد سرانءه سالیانه شان کم تر از »...............« نیست.

2015 م. تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور سوئیس: »...............« و در سودان »...............« بوده است.د در سال

60 دالر ـ حدود332 دالر 567/ 40 دالر د( 000, 20 کم تر از 1800 ـ 50 ـ 60 ج( 5/ 43 ـ حدود80 ـ 40 ب( 5/ 69 ـ 2/ 49 ـ 1( الف(

80 دالر ـ حدود332 دالر 675/ 60 دالر د( 000, 1800 ـ50 کم تر از 20 ـ 60 ج( 5/ 43 ـ نزدیک به100 ـ 60 ب( 5/ 89 ـ 4/ 49 ـ 2( الف(

60 دالر ـ حدود221 دالر 567/ 60 دالر د( 000, 20 ـ1600 ـ50 کم تر از 80 ج( 5/ 49 ـ حدود80 ـ 40 ب( 5/ 69 ـ 2/ 43 ـ 3( الف(

80 دالر ـ حدود221 دالر 675/ 40 دالر د( 000, 20 کم تر از 1600 ـ 50 ـ 80 ج( 5/ 100 ـ 49 ـ نزدیک به 60 ب( 5/ 89 ـ 4/ 43 ـ 4( الف(

1- به جای نقطه باید »که« بیاید. اشتباه ویراستاری کنکور است.

A150 میلیون ریال معاف از مالیاتدرآمدهای تا:

B250 میلیون ریال 150 میلیون ریالدرآمدهای تا: 15% نسبت به مازاد: با نرخ:

C350 میلیون ریال 20% نسبت به مازاد: 250 میلیون ریالدرآمدهای تا: با نرخ:

D450 میلیون ریال 350 میلیون ریالدرآمدهای تا: 25% نسبت به مازاد: با نرخ:

E900 میلیون ریال 450 میلیون ریالدرآمدهای تا: 35% نسبت به مازاد: با نرخ:

F900 میلیون ریال 900 میلیون ریالدرآمد باالتر از: 45% نسبت به مازاد: با نرخ:
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)الف(: کاالی سرمایه ای به کاالهای بادوامی گفته 0 121  
می شود که در فرایند تولید از سوی نیروی انسانی به کار گرفته می شود. 
در  گفته شده با تبدیل به عوامل تولید، با توجه به این که عوامل تولید 
عبارت اند از نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی و نیز می دانیم که کاال 

به عوامل تولید تبدیل نمی شود لذا گزینءه صحیح نیست. 
)ب(: طبق تعریف صفحءه 11 کتاب، کمیابی به این دو علت مطرح 
می شود: 1( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت 
دارد. 2( منابع و امکانات موجود نیز محدود است، طبق این تعریف 

فقط  صحیح است.
)ج(: کاالی ضروری کاالیی است که به رغم تغییر زیاد قیمت کاال 
در بازار، مصرف آن تغییر نمی کند. لذا گزینه های  و  صحیح 
است زیرا دارو کاالی ضروری است و اگر قیمت آن افزایش یابد در 
مقدار تقاضای آن تغییری ایجاد نمی شود. کاالی سرمایه ای کاالیی 
با دوام است که در فرایند تولید به  کار می رود و فقط در  یعنی 

یخچال در مغازءه بستنی فروشی کاالی سرمایه ای داریم. 
فرش های  و  مصرفی  کاالی  پوشاک   ـ  بادوام  کاالی  مسکن  
گران قیمت  کاالی تجملی هستند، پس گزینه های دیگر حذف می شوند.

شناخته  قیمت  به  نسبت  فرد  حساسیت  با  تجملی  یا  لوکس  کاالی 
می شود، یعنی در صورت افزایش قیمت این کاالها تعداد مصرف آن ها 
کاهش می یابد یا کاالهای با قیمت مناسب تر جایگزین می شود و در 
 به لوستر یا نورافشان اشاره شده است که کاالی تجملی است و در 
صورت افزایش قیمت می تواند حذف یا با سایر کاالها جایگزین شود 
البته تجملی یا ضروری بودن کاال مفهومی اقتصادی است و با توجه به 

این مسئله گزینه های  و  می توانند صحیح باشند.

)الف(:0 122  

 ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  SµÃ¤
IÀ¯I¨ kÃÿ¶ oµø ÁIÀïÏIw jHk÷U

Þ 72 000000, , ,,000
12

 

 = 6 000000000, , , حذف گزینه های  و   

 72 000000000 5

10
3 600000000, , , , , ,´ = )ج(: 

 72 000000000 3 600000000 68 400000000, , , , , , , , ,- =  
قیمت جدید با احتساب5% کاهش قیمت  حذف گزینه های  و 

 68 400000000

12
5 700000000

, , , , , ,=  

هزینءه استهالک سالیانه با قیمت جدید
5 700000000 3 17 100000000, , , , , ,´ = )ب(: 

3 سال آخر با قیمت جدید هزینءه استهالک

منحنی صعودی، 0 123  
 (supply )= s عرضه  منحنی 
 N M به است که رو ی آن از نقطءه
حرکت کرده ایم؛ یعنی قیمت افزایش 
یافته از آن جا که مقدار و قیمت عرضه

مقدار  افزایش  و  قیمت  افزایش  با  لذا  دارند،  مستقیم  رابطءه  هم  با 
چه  هر  است،  صعودی  منحنی  چون  کنید  توجه  مواجه ایم.  عرضه 
روی منحنی پیش می رویم قیمت و مقدار تقاضا افزایش می یابد؛ زیرا 

Q مستقیم است. P و رابطءه بین

)الف(: در مقدمءه قانون اساسی آمده است:0 124  
در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان 
و  تمرکز  اقتصادی  نظام های  دیگر  همچون  نه  است  تکامل  و  رشد 
تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف 
است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و 
تباهی می شود ولی در اسالم، اقتصادوسیلهاستنههدفو از وسیله، 
داشت  نمی توان  هدف،  به  وصول  راه  در  بهتر  کارایی  جز  انتظاری 

)حذف گزینه های  و  (.
مناطق  توسعءه  برای  دولتی  عمدتاً  صندوقی  توسعه ای،  بانک  )ب(: 

محروم و تأمین مالی طرح های عمرانی توسعه ای است.
کنفرانس  به سازمان  )وابسته  در جده  اسالمی مستقر  توسعءه  بانک 

اسالمی( نیز بانک توسعه ای است. 
)ج(: در بحث مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه، 
گفته می شود که هر کشوری در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی 
برای کشور خود است تا بدین ترتیب نه تنها پس اندازهای داخلی خود 
افزایش  و  در جهت رشد  نیز  را  دیگر  بلکه پس اندازهای کشورهای 

کارخانه ها و بخش های تولیدی داخل به کار گیرد. 
حضوری،  خرید  بر  عالوه  بورس  در  سرمایه گذاری  بحث  در  )د(: 
اشخاص می توانند از طریق اینترنت نیز به خرید اقدام کنند و پس از 

عملیات، نمونءه چاپی آن را به عنوان رسید دریافت نمایند.

125 0 
145 میلیارد ریال مجموع ارزش مواد غذایی، پوشاک و ماشین آالت:

 44 ارزش خدمات:
کل  ارزش   ++ ماشین آالت  و  پوشاک  و  غذایی  مواد  ارزش  مجموع 

خدمات  ارزش کل تولیدات
 145 44 189+ =   میلیارد ریال 

þ²H }²Ii kÃ²¼U
Â±¶

®¨ xpnH
RHkÃ²¼U

n¼z¨ ³jo¶ kÃ²¼U xpnH
.kºnHj S¶I

) (= +
¤¤H ZnIi nj ¾¨

â¾¹ÄqÀ
¥°¿TwH

) -  

 1
3
33 11( ) = ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند. 

 1
4
44 11( ) = هزینءه استهالک    

 ( )189 11 11 189+ - = میلیارد ریال   
حذف گزینه های  و 

J Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U RHkÃ²¼U ®¨ xpnH ·IÃ]nIikÃ²¼U xpnH
n¼z¨ ´Ã£¶

) = +  

 189 33 222+ = میلیارد ریال   
حذف گزینه های  و 

== تولید خالص داخلی :)ج -- تولید ناخالص داخلی  هزینءه استهالک 

¾ºHow Â±iHj }²Ii kÃ²¼U
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨ SÃ÷µ]=  
 222 11 211- = میلیارد ریال  تولید خالص داخلی 
 211
25

8 44= /  
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افزوده، 0 126 ارزش  ایجاد  مراحل  تمامی  به  )الف(:   
،  و  زنجیرءه خلق ارزش اطالق می شود. حذف گزینه های 

میزان سود،  به  توجه  بدون  آن ها  تولید  و خدماتی که  کاالها  )ب(: 
می گویند  راهبردی  محصوالت  را  می شود  انجام   ... و  بازار  و  هزینه 

.) ،  و  )حذف گزینه های 
)ج(: فعالیت هایی که در حسابداری ملی مورد محاسبه قرار می گیرد:
شود؛  منتهی  نهایی  خدمات  و  کاالها  تولید  به  که  فعالیت هایی   )1
یعنی کاالی واسطه ای نباشد، زیرا ارزش کاالهای واسطه ای در بطن 

کاالهای نهایی محاسبه می شود.
2( از بازار عبور کند، یعنی در مقابل کاال یا خدماتی که ارائه می گردد 
پول ردوبدل شود. در  کاشت سبزیجات در منزل برای مصرف خانگی 
محاسبه  جامعه  کل  تولید  در  نمی گیرد  انجام  پول  ازای  در  چون 

نمی شود، پس این گزینه صحیح است.
3( قانونی و مجاز باشد.

127 0) c )الف(: تمام محدودءه مثلث باالی نقطءه تعادل )  
)محدودءه شمارءه 1( مازاد عرضه و کمبود تقاضا داریم، چون قیمت از 
سطح تعادلی بیشتر است. پس تولیدکنندگان برای کسب سود بیشتر، 
مقدار تولید را در این قیمت ها افزایش می دهند؛ اما تقاضاکنندگان 
را  تقاضای خود  نیستند، پس میزان  به خرید  این قیمت حاضر  در 

.) کاهش می دهند )حذف گزینه های  و 
600 محل تالقی منحنی عرضه  c با قیمت250 و مقدار )ب(: نقطءه
S یا عرضه مساوی تقاضا است و به  D= و تقاضا است در این نقطه
تعادل رسیده ایم به طوری که در بازار نه کمبودی داریم و نه مازادی.

( )محدودءه شمارءه 3( کمبود  c )ج(: تمام محدودءه زیر نقطءه تعادل )
عرضه و مازاد تقاضا داریم چون قیمت از سطح تعادلی کم تر است، 
پس عرضه کنندگان حاضر نمی شوند با این قیمت تعداد زیادی کاال 
تولید کنند و از طرفی چون قیمت پایین است میزان تقاضا در این 

قیمت افزایش می یابد، پس فزونی تقاضا بر عرضه داریم.

)د(:  منحنی عرضه است که شیب صعودی )رو به باال( دارد 
و این شیب رو به باال نشانگر رابطءه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه 

است، هم چنین  منحنی تقاضا است که شیب نزولی )رو به 
پایین( دارد و این شیب نزولی نشان دهندءه رابطءه معکوس بین مقدار 

تقاضا و قیمت است.
 )مورد )د( در  اشتباه است، زیرا M نشان دهندءه منحنی تقاضا 
و N بیانگر منحنی عرضه است؛ یا این که در صورت سؤال باید گفته 
می شد به ترتیب از چپ به راست، در این صورت  صحیح بود. اما با 
توجه به سایر قسمت های سؤال متوجه می شویم که  صحیح است.(

P عرضه صفر است؛ زیرا در این  )ه(: در نقطه ای با مختصات100=
قیمت تولیدکنندگان حاضر به عرضه نیستند. هم چنین در نقطه ای با 
p میزان تقاضا صفر است، زیرا قیمت باالست و در  = مختصات400
این قیمت تقاضاکنندگان حاضر نیستند آن کاال را بخرند. )لزومی به 
Q با عدد 1200 نیست، چون در قیمت 400 تومان  QD S, آوردن 

مقدار تقاضا صفر و در قیمت 100 تومان مقدار عرضه صفر است.(

)الف(:0 128  

6500 مرحلءه اول

6500 قیمت پنبه

1000 مرحلءه دوم
7500 تبدیل پنبه به نخ

3500 مرحلءه سوم
11000 تبدیل نخ به پارچه

8000 مرحلءه چهارم
19000 تبدیل پارچه به پوشاک

،  و   حذف گزینه های 
برای  دیگر  روش  دو  افزوده  ارزش  روش  یا  تولید  روش  به جز  )ب(: 

محاسبءه تولید کل جامعه، روش درآمدی و روش هزینه ای است. 
)ج(: گاهی ارزش پولی تولیدات نهایی را از آن جا که به خانوار فروخته 
می شود، جمع می زنیم و تولید کل را به دست می آوریم )چه به دست 
فروشنده نگاه کنیم و چه به دست مصرف کننده(. بدیهی است که 
اولیه  اندازه گیری تولیدات واسطه ای و مواد  این محاسبه، نگران  در 
نیستیم؛ چراکه ارزش پولی همءه آن ها را در محاسبءه کاالها و خدمات 
نهایی خودبه خود اندازه گیری کرده ایم. به این روش »روش هزینه ای« 
آن چه  هر  این که  به  علم  با  درآمدی  روش  در  هم چنین  می گوییم. 
در کشور تولید شده و درآمدی کسب  شده نهایتاً بین عوامل تولید 
تقسیم شده است، با جمع زدن همءه اجزای آن، درآمد همءه بازیگران 

و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی، تولید کل را محاسبه می کنیم. 
)د(: بدیهی است که هر سه روش )درآمدی، هزینه ای و ارزش افزوده( 
جواب یکسانی به ما خواهد داد از این رو برای جلوگیری از اشتباه، 
متولیان حسابداری کشور تولید کل را حداقل با دو روش محاسبه و 

نتایج را با هم مقایسه می کنند. 

عرصءه 0 129 فعاالن  به  فقط  تخصصی  بانک  )الف(:   
خاصی از اقتصاد ارائءه خدمات می کند نه به همءه مردم )مثل بانک 
توسعءه صادرات(، بانک های مسکن یا کشاورزی بانک های تخصصی 
هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کنند )حذف 

،  و  (. گزینه های 
)ب(: گاهی انسان محصول آمادءه طبیعت را مستقیماً برداشت می کند 
علف  از  بهره برداری  مثل  دهد؛  انجام  آن  روی  کاری  این که  بدون 
مراتع، چوب جنگل ها، معادن یا ماهی دریاها. این اقالم را که موجب 

مالکیت فرد می شود، »حیازت« می نامند.
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)ج(: برخی کشورها و سازمان های بین المللی از معیارها و شاخص های 
توسعه برای تحمیل الگوهای غربی سوء استفاده می کنند به طوری 
که گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی شده است. از سوی 
و محلی  بومی  تفاوت های  به  معمول  به طور  توسعه  الگوهای  دیگر 
کشورها و هم چنین به تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش های اجتماعی 
واژءه  اندیشمندان  شد  باعث  مسائل  این  ندارند.  را  الزم  توجه  آن ها 

پیشرفت را جایگزین واژءه توسعه کنند. 
)د(: هرگاه اقتصاددانان برای به دست آوردن شکاف درآمدی، شکاف 
هزینه ای را محاسبه کنند، در این حالت هزینءه خانوار، نماینده ای از 

درآمد آن است.

)الف(: ارزش پولی مسکوکات در دست مردم 0 130  
 2
5
2000 800( ) = حذف گزینه های  و  

)ب(:
Ï¼Q ¾L{ ´\e ·HqÃ¶

¾¹vd²HïÆo¤ ÁIÀ ïJIve
ÁnHkÄjoÃü â½joPw Áj¼]¼¶Â²¼= + QQ xpnH  

ÁIÀï½joPw Â²¼Q xpnH
ÁnHkÄjoÃü

ÁIÀï½joPw xpnH Ì¼µ\¶
ÁnHkÄjoÃü »  

=
ÁÁnHkÄj

ÁIÀï½joPw xpnH 
  ÁnHkÄj

-  

 1000 180 820- = سپردءه غیردیداری 
 820 1280 2100+ = میزان حجم شبه پول 

حذف گزینه های  و 
)ج(: 

®¨  ´\e
    ´\e IÄ  Ï¼Q  

Â«¹Äk£º 

Ì¼µ\¶  Â²¼Q  xpnH
ÁnHkÄj  = ÁÁIÀï½joPw

ÁnHkÄjoÃü »

®¨ ´\e
nj RI¨¼§v¶
³jo¶ Swj

Â²¼Q xpnH
Ì¼+ + µµ\¶

IÀïtI¹§wH

Â²¼Q xpnH
ÁIÀ ïJIve

¾¹vd²HïÆo¤
+

 1000 800 2000 1280 5080+ + + =  

تقاضا 0 131 با مقدار  4 مقدار عرضه  )الف(: در ردیف  
S  حذف گزینه های  و   D= = برابر است؛ یعنی600

در سطح قیمت250 ریال که مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر می شود 
»قیمت تعادلی« می گویند و مقدار تعادلی نیز برابر با 600 است. 

 بهتر بود در سؤال کنکور هم مقدار و قیمت تعادلی می آمد.
)ب(: در ردیف های 1، 2 و 3 که قیمت کم تر از قیمت تعادلی است 
با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه هستیم؛ زیرا طبق قانون عرضه 
و تقاضا رابطءه بین قیمت و مقدار تقاضا معکوس و رابطءه بین قیمت 

و مقدار عرضه مستقیم است.
و کمبود عرضه  تقاضا  مازاد  با   3 و  2 ردیف های1، در  دیگر  بیان  به 
مواجه ایم، زیرا این نقاط زیر نقطءه تعادل قرار دارند؛ یعنی قیمت پایین 
است پس انگیزءه عرضه کننده برای تولید کم و تقاضای مصرف کنندگان 

در این قیمت زیاد است.  حذف گزینه های  و 
7 با کمبود تقاضا و مازاد عرضه مواجه ایم  6 و ، 5 )ج(: در ردیف های
چراکه قیمت از سطح تعادلی بیشتر است پس تولیدکنندگان در پی 
سود بیشتر میزان عرضه را افزایش می دهند اما چون قیمت باالست 
تقاضاکنندگان حاضر به خرید در این قیمت نیستند پس با فزونی 

عرضه بر تقاضا مواجه می شویم.

)الف(: به طور کلی سیاست های تثبیت اقتصادی 0 132  
به دو دستءه سیاست های پولی و سیاست های مالی تقسیم می شوند.  

،  و   حذف گزینه های 
)ب(: دولت ها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود 

بستءه »سیاست مالی« را اجرا می کنند.
به  تولید  توان  ارتقای  بر  اقتصادی، عالوه  برای تداوم پیشرفت  )ج(: 
اقتصاد و آسیب ناپذیری  عنوان عنصر اساسی پیشرفت، مقاوم سازی 
با  اقتصاددانان  است.  الزامی  مختلف  تکانه های  و  فشارها  از  آن 
»ضد  اقتصادی«،  »استحکام  اقتصادی«،  »ثبات  مانند  اصطالحاتی 
مقاوم سازی  مسئلءه  »پایداری«  اقتصادی«،  »تاب آوری  شکنندگی«، 

اقتصاد را پیگیری و اجرا می کنند. 
)د(: نفت خام ثروت عمومی است و همان طور که فروش فرش و اثاث 
خانه برای خانوار نباید درآمد به شمار برود، صادرات و فروش نفت 

نیز درآمد محسوب نمی شود.

133 0 
)الف(: در شرایط تورم پول نمی تواند ارزش خود را حفظ کند و به 
همین دلیل می گوییم قدرت خریدش را از دست داده. همان طور که 
در شکل هم مشاهده می کنید، هر سال قدرت خرید کاهش می یابد 

)حذف گزینه های  و  (.
)ب(: در شرایط تورمی، پول نمی تواند قدرت خرید خود را حفظ کند 
یابد، قدرت  افزایش  به عبارت دیگر هر چه سطح عمومی قیمت ها 

خرید پول کاهش می یابد )برعکس( )حذف  (.
)ج(: یکی از عوامل بروز تورم زمانی است که افزایش پول در جامعه 
با افزایش تولید هماهنگ نباشد و از دیگر عوامل، نابرابری عرضه و 
افزایش  صورت  به  عرضه  بر  تقاضا  فزونی  یعنی  است،  کل  تقاضای 

قیمت ها بروز می کند. با این تعریف همءه گزینه ها صحیح است.
رابطءه  یک  قیمت ها  عمومی  سطح  با  پول  خرید  قدرت  رابطءه  )د(: 

غیرمستقیم یا معکوس است.
)ه(: وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ 

کند، می گوییم که قدرت خرید پول دستخوش تغییر است.
)و(: قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها بستگی دارد.

134 0 
 250000000 150000000 100000000, , , , , ,- = )الف(: 

 Þ ´ =100000000
15

100
15 000000, , , ,  

 350000000 250000000 100000000, , , , , ,- =  

 Þ ´ =100000000
20

100
20000000, , , ,  

 450000000 350000000 100000000, , , , , ,- =  
 Þ ´ =100000000

25

100
25 000000, , , ,  

 900000000 450000000 450000000, , , , , ,- =  

 Þ ´ =450000000
35

100
157 500000, , , ,  

 15 000000000 900000000 14 100000000, , , , , , , ,- =  

 Þ ´ =14 100000000
45

100
6 345 000000, , , , , ,  
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15 000000 20000000 157 500000 6 345 000000, , , , , , , , ,+ + +

 = 6 562 500000, , , مالیات ماهانه  
چون میزان مالیات ساالنه را خواسته پس:

 6 562 500000 12 78 750000000, , , , , ,´ =
½I¶

 
مانده خالص ماهانه عبارت است از: 

 15 000000000 6 562 500000 8 437 500000, , , , , , , , ,
k¶Anj ®¨

- = )ب(: 
 با توجه به این که این مطلب از کتاب حذف شده، اما یک راه حل 
میزان  )الف(  قسمت  در  نیست  محاسبه  به  نیازی  که  دارد  تستی 
مالیات ساالنه را خواسته و در قسمت )ب( مانده خالص ماهیانه را 
پس ابتدا قسمت )الف( یعنی مالیات ساالنه را به12 تقسیم می کنیم 
کنیم  کسر  ماهانه  درآمد  کل  از  را  ماهانه  مالیات  مبلغ  اگر  بعد  و 

قسمت دوم به دست می آید به شرح زیر:
 787550000000

12
6 562 500000

, , , , ,=  

 15 000000000 6562500000 8 437 500000, , , , , , ,- =  
گزینه های  و صحیح است.

 8 757 000000

12
7 297 500000

, , , , , ,=  

 15 000000000 7 297 500000 7 702 500000, , , , , , , , ,- =  
رد گزینه های  و  

)ج(: این نوع مالیات گیری، مالیات با نرخ تصاعدی طبقه ای است. 
 فقط با دانستن همین مطلب از طریق رد گزینه ها می توانستید 

پاسخ دهید و نیازی به حل قسمت )الف( و )ب( نبود.
)د(: در مالیات  با نرخ ثابت، میزان مالیات پرداختی افراد متناسب با 

تغییر در درآمد یا دارایی آن ها کم و زیاد می شود.

جدول 0 135 مشابه  عیناً  سؤال  )ب(  و  )الف(  قسمت   
82 کتاب درسی است. صفحءه

50 کشور در حال توسعءه فقیر از )ج(: درآمد سرانءه ساالنه در بیش از
20 کشور توسعه یافتءه  1600 دالر کم تر است در حالی که هیچ یک از
,40000 دالر در سال ندارند. عیناً  دنیا درآمد سرانءه ساالنءه کم تر از

82 کتاب درسی. مطابق متن صفحءه
2015 تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور سوئیس  )د(: در سال
80 دالر و در سودان حدود 221 دالر بوده است. عیناً  675, بیش از

82 کتاب درسی. مطابق متن صفحءه



دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى



1 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟0 121
الف( مالیات بر »ارزش افزوده«، نوعی مالیات بر »...............« است که »...............« را از پرداخت مالیات »...............«

ب( در ادبیات اقتصادی به کسی که حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی توانایی استفاده از آن ها را هم ندارد چه می گویند؟
ج( بهترین روِش »تحریک تقاضای کل جامعه« که در مواقع رکود بتواند رونق را به بازار برگرداند چیست؟

	نمی	رهاند.	ب(	فقیر	مطلق	ج(	کاهش	مخارج	جاری	و	عمرانی	دولت	و	کاهش	نرخ	های	مالیاتی	یا	پایه	های	مالیاتی 	کاال	و	خدمات	واسطه	ایـ	 1(	الف(	فروش	دو	مرحله	ایـ	
2(	الف(	فروش	دو	مرحله	ای	ـ	کاال	و	خدمات	سرمایه	ای	ـ	نمی	رهاند.	ب(	فقیر	اقتصادی	ج(	کاهش	مخارج	جاری	یا	عمرانی	دولت	و	افزایش	نرخ	های	مالیاتی	یا	

پایه	های	مالیاتی
3(	الف(	فروش	چند	مرحله	ای	ـ	کاالها	و	خدمات	سرمایه	ای	ـ	معاف	می	کند.	ب(	فقیر	خاص	ج(	افزایش	مخارج	جاری	یا	عمرانی	دولت	و	افزایش	نرخ	های	مالیاتی	

یا	پایه	های	مالیاتی
	معاف	می	کند.	ب(	مسکین	ج(	افزایش	مخارج	جاری	یا	عمرانی	دولت	و	کاهش	نرخ	های	مالیاتی	یا	پایه	های	مالیاتی 	کاال	و	خدمات	واسطه	ایـ	 4(	الف(	فروش	چند	مرحله	ایـ	

5 سال منظور شده است. در این صورت به ترتیب از 0 122 در یک جامعءه فرضی یک دستگاه سرمایه ای به قیمت85 میلیارد ریال و عمر مفید آن
راست به چپ:

7 درصد افزایش قیمت داشته باشد، مجموع هزینءه استهالک دو سال آخر، چه مقدار خواهد بود؟ الف( چنان چه در دو سال آخر عمر مفید این کاالی سرمایه ای
ب( قیمت جدید کاالی سرمایه ای چه قدر است؟

ج( هر سال چه مقدار به عنوان هزینءه استهالکی باید منظور شود؟
ارقام به »میلیون و میلیارد ریال« است.

 17 90	ج( 950, 	ب( 36 380, 2(	الف(   17 90	ج( 590, 	ب( 36 380, 1(	الف(
 18 90	ج( 950, 	ب( 38 360, 4(	الف(   18 90	ج( 590, 	ب( 38 360, 3(	الف(

کدام گروه از مشخصات در رابطه با نمودار منحنی ترسیم شده در شکل زیر در آن درست است؟0 123
1(	معنا	و	مفهوم	آن	این	است	که	با	افزایش	قیمت،	مقدار	تقاضا	کاهش	و	با	کاهش	آن	مقدار	تقاضا	افزایش	
می	یابد	ـ	رابطءه	بین	تقاضا	و	قیمت	یک	رابطءه	معکوس	است	ـ	این	منحنی	مبین	چگونگی	رفتار	اقتصادی	
مصرف	کنندگان	است	ـ		در	این	نمودار	محور	افقی	بیانگر	»مقدار«	و	محور	عمودی	مبین	»قیمت	کاال«	است.
2(	معنا	و	مفهوم	آن	این	است	که	با	افزایش	قیمت،	مقدار	عرضءه	کاال	افزایش	و	با	کاهش	آن	کاهش	
رابطءه	 یک	 قیمت	 و	 تقاضا	 بین	 رابطءه	 ـ	 است	 نزولی	 چپ	 به	 راست	 از	 منحنی	 موقعیت	 ـ	 می	یابد	

غیرمستقیم	است	ـ	این	منحنی	بیانگر	چگونگی	رفتار	اقتصادی	»تولیدکنندگان«	است.
3(	معنا	و	مفهوم	آن	این	است	که	با	افزایش	قیمت،	مقدار	تقاضا	کاهش	و	با	کاهش	آن	مقدار	تقاضا	افزایش	می	یابد	ـ	رابطءه	بین	تقاضا	و	قیمت	یک	رابطءه	مستقیم	

است	ـ	این	منحنی	بیانگر	چگونگی	رفتار	اقتصادی	تولیدکنندگان	است	ـ	نقطءه	تعادل	همان	نقطءه	تقاطع	»قیمت	و	مقدار«	است.
 4(	معنا	و	مفهوم	آن	این	است	که	با	افزایش	قیمت،	مقدار	عرضءه	کاال	افزایش	و	با	کاهش	آن	کاهش	می	یابد	ـ	رابطءه	بین	عرضه	و	قیمت	یک	رابطءه	مستقیم	است	ـ

این	منحنی	بیانگر	چگونگی	رفتار	تولیدکنندگان	است	ـ	موقعیت	منحنی	از	راست	به	چپ	صعودی	است.
پاسخ درست و کامل پرسش های زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟0 124

الف( کدام اثر و نتیجه، مربوط به برقراری ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه در فعالیت های بورس تلقی می شود؟
ب( دو مؤسسءه تولید محصوالت صنعتی و تولید محصوالت کشاورزی در استفاده از کدام نهاده های تولید، اشتراک دارند؟

ج( با توجه به مشکالت عدیده در دوران استفاده از کاالهای پولی انسان با استفاده از پول »...............« از به کارگیری کاالها در مبادالت رهایی یافت 
و استفاده از برخی فلزات از جمله »...............« را جایگزین آن ها نمود.

 د( برخی از انواع بازارها را می توان دید که در قالب حراجی ها به دو صورت »...............« فعالیت می کنند. فروشندگان آثار هنری با برگزاری نمایشگاه ها
و حراجی ها از روش »...............« و خریداران عمدءه کاالها و خدمات مثل خریدهای دولتی از روش »...............« استفاده می کنند.

1(	الف(	کاهش	نرخ	تورم	ب(	ماشین	آالت	ج(	کاغذی	ـ	اسکناس	د(	مزایده	و	مناقصه	ـ	مناقصه	ـ	مزایده
2(	الف(	تنظیم	معامالت	بازار	سرمایه	ب(	نیروی	کار	ج(	فلزی	ـ	طال	و	نقره	د(	مناقصه	و	مزایده	ـ		مزایده	ـ		مناقصه
3(	الف(	افزایش	حجم	سرمایه	گذاری	ب(	مواد	اولیه	ج(	فلزی	ـ	مفرغ	و	نیکل	د(	رقابت	و	انحصار	ـ	مزایده	ـ	مناقصه

4(	الف(	اجرای	پروژه	های	بزرگ	خصوصی	و	دولتی	ب(	سردخانه	ج(	پول	کاغذی	ـ	رسیدهای	جایگزین	پول	د(	رقابت	و	انحصار	ـ		مزایده	ـ		مناقصه
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135 میلیارد ریال 0 125 مندرجات جدول زیر، مربوط به یک جامعءه فرضی است. چنان چه مجموع ارزش اقالم: ماشین آالت، پوشاک و مواد غذایی
باشد، در این صورت:

ج( تولید خالص داخلی سرانه ب( تولید ناخالص داخلی  الف( تولید خالص ملی 
در این جامعه، کدام است؟

50 میلیون نفرجمعیت کل کشور1

1 برابر هزینءه استهالکارزش تولید خارجیان مقیم کشور2 5/

14 میلیارد ریالهزینءه استهالک3

1 ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.ارزش خدمات ارائه شده4
3

45 میلیارد ریالارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.5

4 13/ 	ج( 711 118	ب( 2(	الف(    3 14/ 171	ج( 118	ب( 1(	الف(
 4 13/ 	ج( 711 181	ب( 4(	الف(    3 14/ 171	ج( 181	ب( 3(	الف(

کدام گزینه دربردارندءه پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟0 126
الف( به دلیل کدام یک از فعالیت های بانکی، که در بخش واقعی اقتصاد قرار دارد، سود بانکی چه علی الحساب و چه قطعی اعطایی به سپرده گذاران 

در قانون ربا تلقی نشده است؟
ب( اثر و نتیجءه این فعالیت بورس، یعنی تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی کدام است؟

ج( کدام گروه از فعالیت ها منحصراً مربوط به بخش دولتی است؟
1(	الف(	حضور	بانک	ها	در	سرمایه	گذاری	غیرمستقیم	از	طریق	استفاده	از	عقود	اسالمی	مجاز	برای	اعطای	تسهیالت	مالی	به	مشتریان	خود	ب(	اثرگذاری	در	

کاهش	نرخ	تورم	ج(	بانکداری،	راه	و	راه	آهن،	بیمه	و	تأمین	نیرو	و	صنایع	مادر
2(	الف(	دریافت	مطالبات	اسنادی	و	سود	سهام	و	اوراق	بهادار	و	اشیای	قیمتی	مشتریان	ب(	تنظیم	معامالت	بازار	سرمایه	ج(	سدها،	بازرگانی	خارجی،	کشاورزی،	

شبکه	های	آبرسانی
3(	الف(	خرید	و	فروش	ارز	و	نقل	و	انتقال	وجوه	در	داخل	کشور	ب(	جلوگیری	از	نوسان	شدید	قیمت	ها	ج(	صنایع	بزرگ،	دامداری،	تجارت	و	خدمات،	بازرگانی	خارجی
4(	الف(	سرمایه	گذاری	مستقیم	بانک	ها	در	طرح	های	تولیدی	و	عمرانی	ب(	افزایش	حجم	سرمایه	گذاری	در	جامعه	ج(	صنایع،	دامداری،	صنعت،	پست،	تلگراف	و	تلفن

با توجه به نمودار منحنی »...............« علت حرکت از نقطءه A به نقطءه B کدام است؟0 127
1(	تقاضا	ـ	افزایش	عرضه

2(	عرضه	ـ	کاهش	قیمت	کاال
3(	تقاضا	ـ	کاهش	مقدار	عرضه
4(	عرضه	ـ	افزایش	قیمت	کاال

فرض کنیم کشاورزان هر یک کیلوگرم پنبءه تولیدی خود را به ارزش5000 ریال به کارگاه های ریسندگی بفروشند. کارگاه های ریسندگی هم 0 128
7000 ریال به کارگاه های پارچه بافی بفروشند. در کارگاه های پارچه بافی نخ به پارچه تبدیل  این مقدار پنبه را به مقداری نخ تبدیل کرده و به ارزش
13000 ریال به  9500 ریال به کارگاه های تولید پوشاک فروخته می شود. در این کارگاه ها پارچه به پوشاک تبدیل شده و به ارزش شده و به ارزش

دست مصرف کنندگان می رسد. با توجه به داده ها و ستاده ها:
الف( ارزش افزودءه مرحلءه اول و چهارم به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

ب( به جز این روش چه روش های دیگری برای محاسبءه تولید کل جامعه، وجود دارد و عناوین آن کدام است؟
ج( روشی که در آن با جمع زدن همءه اجزای سهیم در »روند تولید« عایدی همءه بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی یا مّلی »تولید کل« محاسبه 
می شود، چه نام دارد؟ ضمناً در کدام روش محاسبءه تولیدات کل، نگران اندازه گیری تولیدات واسطه ای و مواد اولیه نیستیم چراکه ارزش پولی همءه 

آن ها در محاسبءه کاالها و خدمات نهایی خودبه خود اندازه گیری شده است؟
د( از نظر کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از اشتباه در محاسبءه »تولید کل جامعه« توسل به چه اقدامی ضروری است؟

2500	ب(	روش	هزینه	ای	ـ	روش	تولید	ج(	روش	درآمدی	ـ	روش	هزینه	ای	د(	دو	روش	را	به	کار	می	گیرند	و	میانگین	این	دو	را	می	پذیرند. 2000	ـ 1(	الف(
	روش	درآمدی	د(	حداقل	دو	روش	را	به	کار	می	گیرند	و	نتایج	را	با	هم	مقایسه	می	کنند. 	روش	درآمدی	ج(	روش	هزینه	ایـ	 	ب(	روش	هزینه	ایـ	 3500 ـ	 5000 2(	الف(
	ب(	روش	درآمدی	ـ	روش	هزینه	ای	ج(	روش	درآمدی	ـ	روش	هزینه	ای	د(	هر	سه	روش	را	استفاده	می	کنند	و	هر	کدام	بیشتر	بود	آن	 5000 	ـ 3500 3(	الف(

را	منظور	می	دارند.	
2000	ب(	روش	درآمدی	ـ	روش	تولید	ج(	روش	هزینه	ای	ـ		روش	درآمدی	د(	هر	سه	روش	به	کار	گرفته	می	شود	و	میانگین	آن	ها	به	عنوان	 2500	ـ 4(	الف(

پاسخ	قطعی	مورد	قبول	قرار	می	گیرد.
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کدام گزینه، دربردارندءه پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟0 129

الف( مطلب زیر مربوط به کدام مورد است؟

»یک سبد کاالیی یکسان، ساالنه در ایران قیمت گذاری می شود و هم زمان همان سبد کاالیی در کشور آمریکا، تعیین قیمت می شود. تقسیم این دو 

بر هم قدرت خرید دالر را در ایران نشان می دهند.«

برای شرکت های حمل ونقل  کامیون  و  کشاورز  برای  تراکتور  نظیر  می شود،  گرفته  کار  به  تولید  جریان  در  که  بادوام سرمایه ای،  کاالهای  به  ب( 

آن ها  با  تولیدکننده  و  »...............« می گویند  استفاده می شود  تولید  در جریان  زمان، خدماتشان  در طول  که  آن چه  و  گفته می شود   »...............«

»...............« ایجاد می کند.

ج( چندین سال است، مطلبی در رابطه با »بودجءه کل کشور« که بی ارتباط با تشکیل »صندوق توسعءه ملی« نیست در بودجءه کل کشور لحاظ و رعایت 

می شود، محتوی و مضمون آن کدام است؟

د( گاهی به اوراقی مثل: سفته، چک، پول، برات و حوالجات در زبان مردم، »اوراق بهادار« گفته می شود که کارکرد آن ها »...............« اما در اصطالح 

اقتصاددانان، آن ها اوراق بهادار »...............« .

	ب(	سرمایءه	فیزیکی	ـ	کاالهای	سرمایه	ای	بادوام	ـ	ارزش	افزوده	ج(	نفت	خام	ثروت	عمومی	است	 P P P. . 1(	الف(	استفاده	از	دالر	رفاهی	یا	دالر	برابری	خرید

و	صادرات	و	فروش	آن	درآمد	محسوب	نشده	و	وجوه	حاصل	از	فروش	آن	و	هم	چنین	گاز	طبیعی	تولیدشده	پس	از	کسر	هزینه	های	تولید	حتماً	باید	به	صندوق	

توسعءه	ملی	واریز	شود.	د(	تضمین	تعهدات	است	نه	تأمین	مالی	ـ	تلقی	نمی	شود.

2(	الف(	مورد	استفاده	قرار	دادن	میانگین	ارزهای	معتبر	جهان	و	تبدیل	تولید	مّلی	به	آن	ب(	سرمایءه	مالی	ـ	کاالهای	سرمایه	ای	ـ	سود	حسابداری	ج(	درآمدهای	

حاصل	از	فروش	ثروت	های	عمومی	برای	زایندگی	مستمر	و	حفظ	این	ثروت	طبیعی	هرگز	نباید	مورد	مصرف	و	استفاده	قرار	گیرد.	د(	تأمین	مالی	است	نه	تضمین	

تعهدات	ـ	تلقی	نمی	شود.

3(	الف(	مورد	استفاده	قرار	دادن	ارزی	که	ارتباط	مستقیمی	با	نرخ	دالر	موجود	در	بازار	ارز	را	ندارد.	ب(	سرمایءه	موّلد	ـ	کاالهای	سرمایه	ای	بادوام	ـ	سود	اقتصادی	

ج(	درآمدهای	حاصل	از	فروش	ثروت	های	عمومی	باید	به	عنوان	درآمدهای	خاص	دولتی	به	صندوق	توسعءه	ملی	واریز	شود.	د(	تضمین	تعهدات	است	نه	تأمین	

مالی	ـ		تلقی	می	شود.

4(	الف(	استفاده	از	دالری	که	توسط	سازمان	های	مالی	بین	المللی	محاسبه	و	اعالم	می	شود.	ب(	سرمایءه	عمرانی	ـ	کاالهای	بادوام	نهایی	ـ	سود	ویژه	ج(	نفت	خام	

ثروت	عمومی	بوده	و	فروش	آن	باید	از	طریق	صندوق	توسعءه	ملی	در	جهت	فقرزدایی	همه	جانبه	و	فراگیر	مورد	مصرف	قرار	گیرد.	د(	تأمین	مالی	است	نه	تضمین	

تعهدات	ـ	تلقی	می	شود.

جدول زیر نمایانگر اطالعات ارائه شده در یک جامعءه فرضی است، با توجه به مندرجات جدول:0 130

الف( میزان »حجم شبه پول« این جامعه چه قدر است؟

ب( ارزش پولی سپرده های غیردیداری کدام است؟

ج( حجم کل »پول موجود یا کل نقدینگی« این جامعه، کدام است؟

480 واحدارزش پولی موجودی سپرده های مدت دار مردم1

1200 واحدارزش پولی مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری مردم2

2 موجودی اسکناس هاارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم3
3

1500 واحدارزش پولی مجموع اسکناس ها4

120 واحدارزش پولی سپرده های دیداری مردم5

1630 واحدارزش پولی حساب های قرض الحسنه6

5330 1008	ج( 2170	ب( 2(	الف(    5330 1080	ج( 2710	ب( 1(	الف(

 5033 1080	ج( 2170	ب( 4(	الف(    5033 1008	ج( 2710	ب( 3(	الف(
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جدول مقابل، نمودار: »تقاضا، عرضه، قیمت« در یک جامعءه بازاری فرضی 0 131
است، در این صورت کدام یک از ردیف های جدول، بیانگر:

الف( مازاد عرضه است؟
ب( برابری میان »تقاضا و عرضه« است و نام »اصطالح اقتصادی« آن کدام است؟

ج( کمبود عرضه است؟
3 	ـ	قیمت	تعادلی	ج(	ردیف 4 	ب(	ردیف: 3 1(	الف(	ردیف:
 4 	ـ	مقدار	تعادلی	ج(	ردیف 5 	ب(	ردیف: 3 2(	الف(	ردیف

3 	ـ	قیمت	و	مقدار	تعادلی	ج(	ردیف 4 	ب(	ردیف: 5 3(	الف(	ردیف:
4 	ـ	مقدار	و	قیمت	تعادلی	ج(	ردیف 5 	ب(	ردیف: 5 4(	الف(	ردیف:

کدام گزینه، متضمن پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟0 132
الف( مطلب زیر در ارتباط با کدام مورد است؟

»صاحبان زمین، بذر، تراکتور و نیروی کار، همه با هم یک واحد کشت و صنعت، را راه اندازی کرده و به تولید گندم می پردازند و عواید به دست آمده 
را بین هم تقسیم می کنند. این نوع نهاد اقتصادی، »...............« نامیده می شود و نمونه ای از آن »...............« است.«

ب( انگیزءه »...............« تقاضای کاال، رفع نیاز است و تصمیم آن ها در مورد مصرف کاال از عواملی مانند »قیمت کاال«، »درآمد«، سلیقءه خودشان و 
»...............« و »...............« تأثیر می پذیرد.

ج( نظر اقتصاددانان در رابطه با توجه یا عدم توجه به مفاهیم اقتصادی همچون: »مزیت های مطلق و نسبی، استقالل اقتصادی، خودکفایی، عدم 
وابستگی و تولید و مصرف کاالهای ملی« کدام است؟

د( در رابطه با محورهای کلی و ویژگی های اساسی نظام اقتصادی کشور، اصول مربوط به آن ها، کدام مورد درست است؟
1(	الف(	سازمان	تولید	مشارکتی	ـ	شرکت	تعاونی	ب(	مصرف	کنندگان	ـ	تبلیغات	ـ	قیمت	سایر	کاالها	ج(	آنان	موفق	به	ایجاد	ترکیب	جامعی	از	منافع	ملی	و	

 55 	تا منافع	بین	المللی	شده	اند.	د(	مالی	دولت،	پنج	اصل:	اصول51
2(	الف(	واحد	کشت	و	صنعت	کشاورزی	ـ	شرکت	تعاونی	ب(	تولیدکنندگان	ـ	تبلیغات	ـ	قیمت	سایر	کاالها	ج(	آنان	معتقدند	این	اصطالحات	در	ارتباط	منطقی	

 45 	تا 41 و	درست	با	هم	نیستند.	د(	منابع	مالی	حکومت	برای	ایفای	وظایف	خود،	پنج	اصل:
3(	الف(	سازمان	تولید	زراعی	ـ	شرکت	سهامی	ب(	مصرف	کنندگان	ـ	پیش	بینی	در	مورد	رونق	و	رکود	بازار	ـ	قیمت	سایر	کاالها	ج(	اقتصاددانان	بر	این	باورند	که	

45 	تا 41 استقالل	اقتصادی	در	دنیای	امروز	کامالً	بی	معناست.	د(	اصول	مالی	دولت،	پنج	اصل:
4(	الف(	سازمان	تعاون	روستایی	ـ	شرکت	سهامی	ب(	تولیدکنندگان	ـ	تثبیت	قیمت	کاالها	ـ	قیمت	کاالهای	جایگزین	ج(	غالب	اقتصاددانان	معتقدند	برخالف	

 55 	تا 51 الگوی	فرضی	مطرح	شده	تک	محصولی		شدن	در	دنیای	واقعی	مطلوب	نیست.	د(	منابع	مالی	حکومت	برای	ایفای	وظایف	خود،	پنج	اصل:
با توجه به نمودار تصویری روبه رو در رابطه با قدرت خرید پول:0 133

الف( نتیجءه کاهش قدرت خرید پول، کدام است؟
ب( پول در مقابل چه چیزی قدرت خرید خود را حفظ نکرده است؟
ج( یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول جامعه، کدام است؟

د( رابطءه پول با چه چیزی یک رابطءه غیرمستقیم است؟
ه( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟

و( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟
1(	الف(	تورم	رکودی	ب(	سطح	عمومی	قیمت	ها	ج(	نابرابری	عرضه	و	تقاضای	کل	جامعه	د(	حجم	پول	در	گردش	ه(	چون	یک	واحد	پول	نتوانسته	ارزش	خود	

را	در	طول	زمان	حفظ	کند.	و(	قدرت	موازنءه	پرداختی	های	خارجی	آن	است.
2(	الف(	تورم	رکودی	ب(	افزایش	نقدینگی	ج(	نابرابری	عرضه	و	تقاضای	کل	جامعه	د(	سطح	عمومی	قیمت	ها	ه(	چون	ارزش	پول	متناسب	با	رونق	و	شکوفایی	

اقتصادی	افزایش	هماهنگ	نداشته	است.	و(	سطح	عمومی	قیمت	ها
3(	الف(	تورم	ب(	افزایش	نقدینگی	ج(	حجم	زیاد	پول	نسبت	به	تولید	جامعه	د(	حجم	پول	در	گردش	ه(	چون	ارزش	پول	متناسب	با	رونق	و	شکوفایی	اقتصادی	

افزایش	هماهنگ	نداشته	است.	و(	قدرت	موازنءه	پرداخت	های	خارجی	آن	است.
4(	الف(	تورم	ب(	سطح	عمومی	قیمت	ها	ج(	حجم	زیاد	پول	نسبت	به	تولید	جامعه	د(	سطح	عمومی	قیمت	ها	ه(	چون	یک	واحد	پول	نتوانسته	ارزش	خود	را	در	

طول	زمان	حفظ	کند.	و(	سطح	عمومی	قیمت	ها

ردیف
قیمت

»بهریال«
مقدارتقاضا
»بهکیلو«

مقدارعرضه
»بهکیلو«

1 100 1200 0

2 150 1000 200

3 200 800 400

4 250 600 600

5 300 400 800

6 350 200 1000

7 400 0 1200
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با فرض جدول مالیاتی زیر:0 134
15 میلیارد ریال درآمد دارد، کدام است؟ الف( میزان مالیات شخصی که در ماه،

ب( میزان ماندءه خالص ماهیانه او کدام است؟
ج( این محاسبه مربوط به کدام یک از روش های نرخ مالیاتی ثابت، تصاعدی کلی، تصاعدی طبقه ای است؟

د( در رابطه با ویژگی نوع نرخ مالیاتی در محاسبءه این جدول، کدام مورد، نادرست است؟

150 میلیون ریال1 معاف از مالیاتدرآمدهای تا:

250 میلیون ریال2 150 میلیون ریالدرآمدهای تا: 15% نسبت به مازاد: با نرخ:

350 میلیون ریال3 250 میلیون ریالدرآمدهای تا: 20% نسبت به مازاد: با نرخ:

450 میلیون ریال4 350 میلیون ریالدرآمدهای تا: 25% نسبت به مازاد: با نرخ:

900 میلیون ریال5 450 میلیون ریالدرآمدهای تا: 35% نسبت به مازاد: با نرخ:

900 میلیون ریال6 900 میلیون ریالدرآمدهای باالتر از: 45% نسبت به مازاد: با نرخ:

	ریال	ج(	تصاعدی	د(	این	نوع	نرخ	مالیاتی	در	تعدیل	درآمد	و	ثروت	افراد	جامعه،	مؤثر	است. 7 438 500 000, , , 	ریال	ب( 6 562 500 000, , , 1(	الف(
	ریال	ج(	ثابت	د(	در	این	نوع	مالیات،	افراد	با	درآمدهای	بیشتر	با	نرخ	بیشتر	و	افراد	با	درآمدهای	پایین	تر	 8 437 500 000, , , 	ریال	ب( 6 625 500 000, , , 2(	الف(

با	نرخ	کم	تری	مالیات	می	پردازند.
	ریال	ج(	تصاعدی	طبقه	ای	د(	در	این	نوع	مالیات،	میزان	مالیات	پرداختی	افراد	متناسب	با	تغییر	در	 8 437 500 000, , , 	ریال	ب( 6 562 500 000, , , 3(	الف(

درآمد	یا	دارایی	آن	ها	کم	و	زیاد	می	شود.
	ریال	ج(	تصاعدی	کلی	د(	در	این	نظام	مالیاتی	نرخ	مالیات	با	افزایش	درآمد	یا	دارایی،	زیاد	و	به	عکس	 7 438 500 000, , , 	ریال	ب( 6 625 500 000, , , 4(	الف(

با	کاهش	درآمد	یا	دارایی،	کم	می	شود.
با توجه به اطالعات به دست آمده از چند کشور و شاخص های مربوط به آن ها مندرج در کتاب درسی، گزینءه کامل کنندءه اطالعات، به ترتیب 0 135

حروف، کدام است؟

شاخصها

کشورها

نرخمرگومیرنوزادان
تولد 1000 درهر

امیدبهزندگی
»سال«

نرخباسوادی
بزرگساالنبهدرصد

تولیدناخالصداخلیسرانهبه
 2011 ثابتسال PPP دالر

81 ؟نروژ رتبءه اولالف 6/ 100 ؟حدود

61 موزامبیک رتبءه »؟«ب 5/ 55 1070 ؟/1

14 ایران رتبءه »؟«ج 84 ؟/4 3/ 15090

95 75 ؟چین رتبءه »؟«د ؟/1

11 525, 	ـ 6 9/ 	ـ 80 	د( 72 3/ 	ـ 59 	ج( 40 3/ 160	ـ 	ب( 82 524, 1	ـ 1/ 1(	الف(

 11 525, 10	ـ 9/ 90	ـ 	د( 75 4/ 	ـ 69 	ج( 50 6/ 180	ـ 	ب( 62 448, 2	ـ 3/ 2(	الف(

9 626, 10	ـ 9/ 	ـ 80 	د( 72 3/ 	ـ 69 	ج( 40 3/ 170	ـ 	ب( 82 524, 1	ـ 1/ 3(	الف(

 9 626, 	ـ 6 9/ 90	ـ 	د( 75 4/ 	ـ 59 	ج( 50 6/ 160	ـ 	ب( 62 448, 2	ـ 3/ 4(	الف(
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ارزش	0 121 بر	 مالیات	 مالیات	ها،	 در	طبقه	بندی	 الف(	 	
افزوده،	نوعی	مالیات	غیرمستقیم	بر	مصرف	کاالها	و	خدمات	است.	
این	نوع	مالیات،	چند	مرحله	ای	است	که	کاالها	و	خدمات	واسطه	ای	را	
 ) 	و	 	، از	پرداخت	مالیات	معاف	می	کند.	)حذف	گزینه	های	
صورت	 در	 حتی	 که	 است	 کسی	 مسکین	 اقتصادی	 ادبیات	 در	 ب(	
دسترسی	به	امکانات	معیشتی،	توانایی	استفاده	از	آن	ها	را	هم	ندارد.	
ج(	افزایش	در	مخارج	جاری	یا	عمرانی	دولت	و	کاهش	در	نرخ	های	
راه	 بهترین	 انبساطی(	 مالی	 )سیاست	 مالیاتی	 پایه	های	 یا	 مالیاتی	
به	 را	 رونق	 می	تواند	 رکود	 مواقع	 در	 که	 است	 کل	 تقاضای	 تحریک	

بازار	برگرداند.	

122 0 
 ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ ¯I¨ SµÃ¤

¯I¨ kÃÿ¶ oµø ÁIÀïÏIw jHk÷U
= = =85

5
17 ج(	

	و حذف	گزینه	های	
	و	 ب(	حذف	گزینه	های	

 85 7

100
5 950000000´ = , , ,  

 85 000000000 5 950000000 90 950000000, , , , , , , , ,+ =  
	افزایش	قیمت %7 قیمت	جدید	کاال	با	احتساب

 90 950000000
5

18 190000000
, , , , , ,= الف(	

 18 190000000 2 36 380000000, , , , , ,´ =  
هزینءه	استهالک	دو	سال	آخر	با	قیمت	جدید

تقاضا	است	که	در	0 123 ترسیم	شده،	منحنی	 منحنی	 	
آن	رابطءه	بین	قیمت	و	مقدار	تقاضا	معکوس	است،	یعنی	با	افزایش	
تقاضا بالعکس.	شیب	منحنی	 تقاضا	کاهش	می	یابد	و	 قیمت،	تعداد	
	نزولی	است؛	منحنی	تقاضا	ُمبین	چگونگی	رفتار	 ( . )D Demand
بیانگر	 افقی	 محور	 نمودار	 این	 در	 است.	 مصرف	کنندگان	 اقتصادی	

مقدار	و	محور	عمودی	نشان	دهنده	ی		»قیمت	کاال«	است.	

الف(	تأثیر	بورس	بر	اقتصاد	جامعه0 124 	
افزایش	 نتیجه	 در	 و	 راکد	 سرمایه	های	 انداختن	 کار	 به	 و	 1(	جذب	

حجم	سرمایه	گذاری	 
2(	ایجاد	ارتباط	بین	عرضه	کنندگان	و	تقاضاکنندگان	سرمایه	و	تنظیم	

معامالت	بازار	سرمایه	 
3(	جلوگیری	از	نوسان	شدید	قیمت	ها	با	قیمت	گذاری	سهام	و	اوراق	بهادار
4(	کاهش	نرخ	تورم	از	طریق	تشویق	مردم	به	پس	انداز	و	بکارگیری	

پس	اندازها	در	فعالیت	های	مفید	اقتصادی	 
5(	فراهم	کردن	سرمایه	های	الزم	برای	اجرای	پروژه	های	بزرگ	دولتی	

و	خصوصی	  
ب(	دو	مؤسسه	تولید	محصوالت	صنعتی	و	کشاورزی	در	استفاده	از	

نیروی	انسانی	اشتراک	دارند.
ج(	مشکالت	ناشی	از	مبادله	با	یک	کاالی	خاص	باعث	شد	بشر	دریابد	
که	کاال	وسیلءه	مناسبی	برای	مبادله	نیست	و	به	جای	آن		می	توان	از	

برخی	فلزات	مانند	طال	و	نقره	استفاده	کرد.	

د(	برخی	دیگر	از	انواع	بازارها	را	هم	می	توان	در	قالب	حراجی	ها	دید	
که	به	دو	صورت	مزایده	و	مناقصه	مشاهده	می	شود.	فروشندگان	آثار	
هنری	در	نمایشگاه	ها	و	حراجی	ها،	مزایده	و	خریداران	عمدءه	کاالها	و	

خدمات	)مثل	خریدهای	دولتی(	مناقصه	برگزار	می	کنند.	

ارزش	ماشین	آالت،	پوشاک	و	مواد	غذایی0 125 	
 135 میلیارد	ریال 	

 1
3
45 15( ) = میلیارد	ریال ارزش	خدمات	

 135 15 150+ = میلیارد	ریال	 ارزش	کل	تولیدات	
الف(
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برای	راحت	تر	شدن	محاسبات،	صفرهای	میلیارد	را	حذف	می	کنیم.
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- = / میلیارد	ریال 	
	راه	حل	تستی	در	کتاب	خیلی	سبز

بانک	ها	0 126 مجاز	 اسالمی	 عقد	 یازده	 تحت	 الف(	 	
به	 این	طریق	 از	 و	 اعطا	کنند	 مالی	 به	اشخاص	تسهیالت	 می	توانند	
طور	غیرمستقیم	در	سرمایه	گذاری	ها	شرکت	جویند،	به	این	ترتیب،	
بانک	اسالمی	از	حالت	واسطه	گری	خارج	می	شود	و	به	نهادی	فعال	در	
مرحلءه	تولید	و	اقتصاد	کشور	تبدیل	می	شود	و	به	دلیل	این	فعالیت	های	
)علی	الحساب	 بانکی	 سود	 است،	 اقتصاد	 واقعی	 بخش	 در	 که	 بانکی	
است	 نشده	 تلقی	 ربا	 قانون،	 در	 به	سپرده	گذاران	 اعطایی	 قطعی(	 یا	

.) 	و	 	، )حذف	گزینه	های	
ب(	یکی	از	تأثیرات	بورس	بر	اقتصاد	جامعه	تشویق	مردم	به	پس	انداز	
و	به	کارگیری	پس	اندازها	در	فعالیت	های	مفید	اقتصادی	در	کاهش	

نرخ	تورم	مؤثر	است.	
	دامداری	 و	  	 	کشاورزی	و	در	گزینه	های	 ج(	در	 
آمده	که	این	دو	صنعت	انحصاراً	مربوط	به	بخش	دولتی	نیست	پس	این	

گزینه	ها	رد	می	شود.

منحنی	صعودی	با	شیب	0 127 	
رو	به	باال	نشان	دهندءه	منحنی	عرضه	است	که	
حرکت	از	پایین	به	باال	روی	منحنیS	نشان	
از	افزایش	قیمت	و	در	نتیجه،	افزایش	میزان	

عرضءه	کاال	می	باشد.
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128 0 
	مرحلءه	اول 500	ریال	 الف(	ارزش	پنبءه	تولیدی					500  

200	ریال                   
 700 				 تبدیل	پنبه	به	نخ		

2500	ریال                   
 9500 تبدیل	نخ	به	پارچه									

2500	ریال                   
	مرحلءه	چهارم 	ریال	 3500   13000 تبدیل	پارچه	به	پوشاک		

	روش	برای	محاسبءه	تولید	کل	جامعه	وجود	دارد: 3 ب(
1(	روش	هزینه	ای	2(	روش	درآمدی	3(	روش	تولید	یا	روش	ارزش		افزوده
ج(	چون	جمع	تمام	عایدی	هاست	پس	روش	درآمدی	مد	نظر	است.

بدیهی	است	که	در	روش	هزینه	ای	نگران	اندازه	گیری	تولیدات	واسطه	ای	
پولی	همءه	آن	ها	در	 ارزش	 نیستیم	چراکه	 اولیه	در	محاسبات	 مواد	 و	

محاسبءه	کاال	و	خدمات	نهایی	خودبه	خود	اندازه	گیری	شده	است.
د(	برای	جلوگیری	از	اشتباه،	متولیان	حسابداری	کشور،	تولید	کل	را	

حداقل	با	دو	روش	محاسبه	و	نتایج	را	با	هم	مقایسه	می	کنند.

مختلف	0 129 کشورهای	 عادالنءه	 مقایسءه	 برای	 الف(	 	
استفاده	 	 ( )PPP خرید قدرت	 برابری	 دالر	 یا	 رفاهی	 دالر	 از	 هم،	 با	
در	 مثالً	 ساالنه	 یکسان	 کاالیی	 سبد	 یک	 که	 شکل	 این	 به	 می	کنیم	
کشور	ایران	قیمت	گذاری	می	شود	و	همان	سبد	خرید	را	در	آمریکا	نیز	
قیمت	گذاری	می	کنند.	تقسیم	این	دو	قیمت	بر	هم،	قدرت	خرید	دالر	

	و	  , 	حذف	گزینه	های	 را	در	ایران	نشان	می	دهد.	
گرفته	 کار	 به	 تولید	 جریان	 در	 که	 سرمایه	ای،	 بادوام	 کاالی	 به	 ب(	
می	شود،	نظیر	تراکتور	برای	کشاورز	و	کامیون	برای	شرکت	حمل	ونقل،	
سرمایءهفیزیکی	گفته	می	شود	و	آن	چه	که	در	طول	زمان،	خدماتشان	
در	جریان	تولید	استفاده	می	شود	کاالیسرمایهایبادوام	می	گویند	که	

تولیدکننده	با	استفاده	از	آن	ها	ارزشافزوده	تولید	می	کند.
ج(	نفت	خام،	ثروت	عمومی	است	و	همان	طور	که	فروش	فرش	و	اثاث	
خانه،	نباید	برای	خانوار	درآمد	به	شمار	رود،	منابع	حاصل	از	صادرات	و	
فروش	نفت	نیز	درآمد	محسوب	نمی	شود.	این	مطلب	چند	سالی	است	
ملی،	 توسعءه	 تشکیل	صندوق	 با	 و	 می	شود	 رعایت	 بودجءه	کشور	 در	
وجوه	حاصل	از	فروش	نفت	خام	و	گاز	طبیعی	تولیدشده	پس	از	کسر	
هزینه	های	تولید،	درآمد	دولت	به	شمار	نمی	رود،	بلکه	ناشی	از	فروش	
ثروت	عمومی	است	و	برای	زایندگی	مستمر	و	حفظ	این	ثروت	های	

طبیعی	باید	به	سرمایءه	مولد	تبدیل	شود.	
 د(	گاهی	به	مواردی	مثل	سفته،	چک،	پول،	برات،	حوالجات،	تمبر	و	...
در	زبان	مردم،	اوراق	بهادار	گفته	می	شود	که	کارکرد	آن	ها	تضمین	
آن	ها	 به	 اقتصاددانان	 اصطالح	 در	 اما	 مالی،	 تأمین	 نه	 است	 تعهدات	

اوراق	بهادار	نمی	گویند.	
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الف(	مازاد	عرضه	در	ردیف	های	بعد	از	ردیف	4 0 131 	
یعنی	ردیف	های	5،	6  نشان	می	دهد،	 را	 تعادلی	 مقدار	 و	 قیمت	 که	
و	7	وجود	دارد؛	زیرا	در	این	ردیف	ها	قیمت	از	سطح	تعادلی	بیشتر	
است	پس	عرضه	کنندگان	با	هدف	کسب	سود	بیشتر	به	تولید	بیشتر	
یا	 خریداران	 کاال	 قیمت	 افزایش	 علت	 به	 طرفی	 از	 می	کنند	 اقدام	
تقاضاکنندگان	تعداد	تقاضای	خود	را	کاهش	می	دهند	و	فزونی	عرضه	
نقطءه	 باالی	 این	ردیف	ها	در	شکل	محدودءه	 اتفاق	می	افتد.	 تقاضا	 بر	
تعادل	را	نشان	می	دهد	که	در	آن	با	مازاد	عرضه	و	کمبود	تقاضا	مواجه	
هستیم.	از	روی	عددهای	ردیف	5،	6	و	7	هم	کامالً	این	امر	مشخص	

است.	مثالً	در	ردیف	6 
 P Q Qs D= = > =350 1000 200  

	و	 حذف	گزینه	های	
قیمت	 	Ü = = Ü = ÜQ Q PS D 600 250 ردیف4 ب(	
رسیده	اند( تعادل	 به	 قیمت	 به	 توجه	 با	 	 D و 	Sیعنی( تعادلی	

	قیمت	تعادلی250	و	مقدار	تعادلی	600 
ج(	کمبود	عرضه	در	ردیف	های	1،	2	و	3	که	قیمت	از	سطح	تعادلی	
کم	تر	است،	اتفاق	می	افتد،	زیرا	در	این	ردیف	ها	چون	قیمت	پایین	است	
تقاضاکنندگان	تمایل	باالیی	به	خرید	دارند،	اما	عرضه	کنندگان	در	این	
سطح	قیمت	مایل	به	تولید	نمی		باشند،	در	نتیجه	فزونی	تقاضا	بر	عرضه	
رخ	می	دهد	و	به	عبارتی	با	کمبود	عرضه	و	مازاد	تقاضا	مواجه	می	شویم.

الف(	وقتی	یک	سازمان	تولیدی	با	هدف	افزایش	0 132 	
سود	و	بهبود	وضع	اعضا	برای	یک	هدف	خاص	تأسیس	می	شود	در	
واقع	شرکت	تعاونی	است	و	چون	گفته	شده	عواید	به	دست	آمده	بین	

همءه	اعضا	تقسیم	می	شود،	پس	سازمان	تولیدی	مشارکتی	است.	
ب(	از	جمله	عوامل	تأثیرگذار	در	بررسی	رفتار	اقتصادی	مصرف	کنندگان	

قیمت	کاال،	درآمد،	تبلیغات،	سلیقءه	افراد	و	قیمت	سایرکاالهاست.
مفاهیم	 به	 توجه	 عدم	 یا	 توجه	 با	 رابطه	 در	 اقتصاددانان	 نظر	 ج(	
اقتصادی	از	آن	جایی	نشأت	می	گیرد	که	آنان	موفق	به	ایجاد	ترکیب	

جامعی	از	منابع	مالی	و	بین	المللی	شده	اند.
اقتصادی	 با	محورهای	کلی	و	ویژگی	های	اساسی	نظام	 د(	در	رابطه	

کشور	اصل	51	تا	55	مربوط	به	امور	مالی	دولت	است.	

الف(	در	شرایط	تورم	پول	نمی	تواند	ارزش	خود	0 133 	
را	حفظ	کند	و	به	همین	دلیل	می	گوییم	قدرت	خریدش	را	از	دست	
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داده؛	همان	طور	که	در	شکل	هم	مشاهده	می	کنید	با	هفده	هزار	تومان	
هر	سال	قدرت	خرید	پول	کاهش	می	یابد.

ب(	وقتی	یک	واحد	پول	نتواند	در	طول	زمان	ارزش	خود	را	در	مقابل	
از	 را	 خریدش	 قدرت	 می	گوییم	 کند	 حفظ	 قیمت	ها	 عمومی	 سطح	

دست	داده	است.
ج(	یکی	از	عوامل	بروز	تورم	زمانی	است	که	افزایش	پول	در	جامعه	با	
افزایش	تولید	هماهنگ	نباشد	و	از	دیگر	عوامل	تورم،	نابرابری	عرضه	
و	تقاضای	کل	است	که	به	صورت	فزونی	تقاضا	بر	عرضه	جلوه	می	کند.
رابطءه	 یک	 قیمت	ها	 عمومی	 سطح	 با	 پول	 خرید	 قدرت	 رابطءه	 د(	

غیرمستقیم	یا	معکوس	است.
ه(	وقتی	یک	واحد	پول	نتواند	در	طول	زمان	ارزش	خود	را	حفظ	کند،	

می	گوییم	که	قدرت	خرید	آن	دستخوش	تغییر	است.
و(	قدرت	خرید	پول	به	سطح	عمومی	قیمت	ها	در	جامعه	بستگی	دارد.

134 0 
 250000000 150000000 100000000, , , , , ,- = الف(	

 Þ ´ =100000000
15

100
15 000000, , , ,  

 3500000000 25000000 100000000, , , , , ,- =  

 Þ ´ =100000000
20

100
20000000, , , ,  

 450000000 350000000 100000000, , , , , ,- =  

 Þ ´ =100000000
25
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25 000000, , , ,  

 900000000 450000000 450000000, , , , , ,- =  

 Þ ´ =450000000
35

100
157 500000, , , ,  

 15 000000000 900000000 14 100000, , , , , , ,- =  

 14 100000000 45

100
6 345 000000, , , , , ,´ =  

 15 000000 20000000 25 000000 157 500000, , , , , , , ,+ + +  
 + =6 345 000000 6 562 5000000, , , , , , مالیات	ماهانه	

	و	 حذف	گزینه	های	

راحت	تر	 محاسبات	 صفر	ها	 برداشتن	 صورت	 در	 عزیز	 دانش	پذیران	 	
می	شود،	اما	در	این	جا	برای	واضح	تر	بودن	راه	حل	صفرها	نگه	داشته	شده،	

در	صورتی	که	دچار	اشتباه	نمی	شوید	ترجیحاً	صفرها	را	حذف	کنید.
ب(

این	مطلب	از	کتاب	حذف	شده	بود،	اما	یک	راه		حل	تستی	دارد	که	نیاز	
به	محاسبءه	طوالنی	نیست.

در	قسمت	)الف(	مالیات	ماهیانه	را	خواسته	و	در	قسمت	)ب(	ماندءه	خالص	
 ماهیانه	را،	پس	اگر	قسمت	)الف(	را	از	کل	درآمد	کسر	کنیم	باید	با	قسمت	)ب(

برابری	کند:
 15 000000000 6 562 500000 8 437 500000, , , , , , , , ,- =  

ج(	این	نوع	مالیات	ستانی،	مالیات	با	نرخ	تصاعد	طبقه	ای	است.	
د(	در	مالیات	با	نرخ	ثابت،	میزان	مالیات	پرداختی	افراد	متناسب	با	

تغییر	درآمد	یا	دارایی	آن	ها	کم	و	زیاد	می	شود.
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