
سواالی حماسباتی اقتصاد رو گاز  می گیری طوری که طراح واق واق میکنه برات. 

سواالی مفاهیم رو جنگی برخورد می کنی وپات  رو میزاری روی گلوش کمرش پاره بشه. 

سواالی خیلی سخت اقتصاد رو خیلی آسون جواب میدی جوری که چشمات برق میزنه. 

اقتصاد 
1402

       محمدرضــا رحمانــى     امیرمحمــد بیگى      فیض اهللا رفیعى        مبینا ســادات تاجیک
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درس اول )فصل اول(
دهم

کسب و کار و کارآفرینی

 انگیزه راه اندازی کسب و کار: هدف کارآفرینان یا مؤسسان شرکت ها، کسب سود از طریق تولید کاال و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم 

است و با این که احتمال شکست یک کسب و کار نوپا زیاد است، احتمال موفقیت و سودآوری آن انگیزه الزم را برای شروع فعالیت و مراقبت از آن 

در کارآفرینان زنده نگه می دارد.

 تعریف کارآفرین: کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند.

 ویژگی کارآفرین

 1- بینشی برای دیدن فرصت های کسب و کار دارند که دیگران از مشاهده آن ناتوان هستند و یا به ذهنشان نمی رسد.

 2- شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند.

 3- ایده های خود را امیدوارانه به کسب و کارهای سودآور تبدیل می کنند.

توانایی های مورد نیاز یک کارآفرین عبارت است از:

 1- داشتن مهارت ابتکار عمل برای جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم به منظور تولید کاال یا خدمت.

 2- تالش و کار زیاد برای زنده نگه داشتن کسب و کار.

گاهی و دانش زیاد برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار.  3- داشتن آ

 4- داشتن توانایی های مالی برای راه اندازی کسب و کار

نکته: کارآفرین باید بداند که در آغار کار ممکن است با موفقیت یا عدم موفقیت روبه رو شود.

 تذکر: هرچند هر فرد ویژگی های منحصر به فرد دارد؛ ولی کارآفرینان موفق، ویژگی های مشابهی دارند.

ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق

 1- تیزبین: زمانی که دیگران به فرصت های کسب و کار بی توجه هستند، آن ها را می بیند.

 2- نوآور: ایده ها را به محصوالت جدید، فرایندها و کسب و کارهای جدید تبدیل می کند.

 3- ریسک پذیر: با کمک پس انداز و خوش نامی شان، فعالیت های جدید اقتصادی راه اندازی می کنند.

 4- خوش بین: واقع بین ولی مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.

 5- پرانگیزه: نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.

 6- یادگیرنده: از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند.

 7- سازمان دهنده: منابع را به شکل کارا مدیریت و هماهنگ می کنند.
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  اقتصاد جامع کنکور

 هزینه های تولید، درآمد و سود

 شرط کارآفرین موفق بودن: محاسبه هزینه ها و درآمدها

 هزینه تولید: به مقدار پولی که تولیدکنندگان برای اجاره کارگاه، حقوق کاگران و ... در جهت تولید کاال یا خدمات می پردازد، هزینه تولید گفته می شود. 

برای مثال، تولیدکننده محصوالت بهداشتی، تا قبل از تولید محصول نهایی و عرضه آن به بازار مصرف، هزینه هایی را صرف تهیه مواد اولیه، اجاره کارخانه، 

دستمزد عوامل انسانی و ... می کند. این هزینه ها در واقع همان پول هایی است که برای خرید یا اجاره عوامل تولید به صاحبان آن ها پرداخت می شود. به این ترتیب 

در پایان تولید، سود و زیان و همه محصول، به صاحب )صاحبان( کار می رسد.

 هزینه های صاحب تولید:

← اجاره در مقابل صاحب منابع طبیعی )زمین( 

← مزد یا حقوق در مقابل نیروی انسانی 

← قیمت خدمات سرمایه یا اجاره در مقابل صاحبان سرمایی فیزیکی 

 درآمد: مقدار پولی است که تولیدکنندگان در مقابل فروش محصوالت خود به دست می آورند که از رابطه زیر به دست می آید:

× قیمت = درآمد مقدار کل محصول

هزینه ها – درآمد(، به آن »سود« یا »منفعت« می گوییم و اگر این مقدار، منفی باشد  > 0  سود: تفاوت درآمد و هزینه است. اگر این مقدار، مثبت باشد )

> هزینه ها – درآمد(، به آن »ضرر« یا »زیان« می گوییم. 0 (

درآمد – مجموع هزینه ها = سود )یا زیان(

 راه حل های مؤثر جهت بیشتر شدن مقدار سود )درآمد – هزینه = سود(:

 1- افزایش درآمد:

اگر درآمد در رابطه افزایش پیدا کند، مقدار سود بیشتر می شود.

راه های افزایش درآمد: فراهم کردن بازار فروش خوب برای محصوالت از طریق بازاریابی و فروش کاال با قیمت مناسب

 2- کاهش هزینه ها:

در رابطه باال، اگر میزان هزینه ها کم شود، مقدار سود بیشتر می شود.

← با صرفه جویی و افزایش بهره وری: عدم استخدام نیروی کار غیرالزم راه های کاهش هزینه

صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی

جلوگیری از ریخت و پاش )اسراف در هزینه ها(

 نکته 1: گاهی جدول زیر در حل مسائل به ما کمک می کند:

هزینه – درآمدسود

هزینه + سوددرآمد

سود - درآمدهزینه

 نکته 2: »بهره وری« به معنای به دست آوردن بیشترین خروجی با کم ترین ورودی است. )کسب بیشترین سود با کمترین هزینه(
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مسئله و پاسخ

مسئله 1: درآمد تولیدکننده ای با 12 میلیون تومان هزینه و 60 میلیون ریال سود، در یک دوره زمانی مشخص چند ریال است؟- 1

پاسخ: گام اول: تبدیل واحد تومان به ریال تا همه اعداد داده شده هم واحد شوند:

12 10 120× = )هزینه( میلیون ریال  

گام دوم: حاال از رابطه درآمد استفاده می کنیم:

درآمد               سود + هزینه = درآمد = + =120 60 میلیون ریال180  

مسئله2: باتوجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 8 نفر کارمند و تولید سالیانه - 2

250 دستگاه هر کدام به ارزش 400.000 ریال، چگونه و به چه میزان است؟

1.000.000 ریالاجاره ماهیانه

700.000 ریالحقوق متوسط ساالنه هر کارمند

2.400.000 ریالخرید مواد اولیه موردنیاز ساالنه

25 % حقوق ساالنه کارکنانهزینه استهالک ساالنه

اجاره سالیانه = × =1 000 000 12 12 000 000. . . . پاسخ: گام اول: ابتدا هرکدام از موارد هزینه را مقدار هزینه های ساالنه تبدیل می کنیم: ریال

حقوق تمامی کارمندان = × =700 000 8 5 600 000. . . ریال  

هزینه استهالک = × =25
100 5 600 000 1 400 000. . . . ریال  

گام دوم: مجموع هزینه های ساالنه را مشخص می کنیم:

هزینه مستقیم تولید  = + + + =12 000 000 5 600 000 2 400 000 1 400 000 21 400 000. . . . . . . . . . ریال  

گام سوم: مقدار درآمد بنگاه را مشخص می کنیم:

درآمد = × =250 400 000 100 000 000. . . ریال  

گام چهارم: تفاضل هزینه های بنگاه از درآمد را مشخص می کنیم:

100 000 000 21 400 000 78 600 000. . . . . .− = ریال  

به دلیل این که جواب تفاضل مثبت است، پس این بنگاه سود داشته است.
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سواالت تستی

درس اول )فصل اول(
دهم

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر می باشد؟- 1

- اولین کار یک کارآفرین در ورود به میدان اقتصاد چیست؟ 

- محدودیت منابع چه مفهومی را به همراه دارد؟ 

- دانش و مهارت افراد مربوط به کدام یک از عوامل تولید است؟ 

2( محاسبه ی هزینه ها و منافع - مسئله ی انتخاب - نیروی کار  گاهی از منابع یا عوامل تولید – مسئله ی انتخاب - سرمایه ی فیزیکی   1( آ

گاهی از منابع یا عوامل تولید – هزینه ی فرصت – سرمایه فیزیکی 4( آ 3( محاسبه ی هزینه ها و منافع - هزینه ی فرصت - نیروی کار  

در رابطه با واقعیت کدام گزینه نادرست است؟ - 2

1( فهمیدن این که هزینه ها را چطور ارزیابی کنیم، تنها بخشی از گرفتن یک تصمیم خوب است. 

2( تنها هزینه ای که بر تصمیم گیری تان مؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند. 

و  انتخاب  در  بسیار مهمی  تأثیر  از هزینه  نوع  این  و  داد  نام  بازگردانید، »هزینه ی تصمیم گیری«  را  آن  نمی توانید  و شما  پرداخت شده است  3( هزینه هایی که 

تصمیم گیری شما دارد. 

4( برای اتخاذ یک تصمیم خوب، تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم تأثیر می گذارند، بسیار مهم است.

عبارات کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 3

الف( میزان سود برابر است با ........ . 

ب( برای دوری از وضعیت زیان در کسب وکار کدام اقدام را نمی توان انجام داد؟ 

2( الف( مجموع هزینه و درآمد ب( پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم  1( الف( تفاوت درآمد و هزینه ب( ارزان فروختن کاالها  

4( الف( تفاوت درآمد و هزینه ب( جلوگیری از ریخت وپاش ها  3( الف( مجموع هزینه و درآمد ب( کاهش میزان تولید  

کدام یک از ویژگی ها افرادی که به کسب وکارهای حرام اشتغال دارند نیست؟ - 4

1( معمواًل به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن اند. 

2( خریدوفروش هیچ کاالیی را در انحصار ندارند و صرفًا قاچاق می کنند. 

3( آن ها ترجیح می دهند به شهرهای بزرگ کوچ می کنند. 

4( اگر کسی بخواهد با آن ها وارد رقابت اقتصادی شود، سود خودشان را حفظ می کنند.
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کدام گزینه در مورد کارآفرینی درست است؟ - 5

1( همه ی افراد می توانند کارآفرین شوند. 

2( انگیزه ی پذیرش خطرات توسط کارآفرینان، احتمال موفقیت و سودآوری کسب وکار است. 

3( بیش از نیمی از کسب وکارهای نوپا بیش تر از ۶ سال عمر دارند. 

4( کارآفرین کسی است که با نوآوری، راه های جدیدی برای واردات کشف می کند.

هنگام - 6 را  آن  شما  که  است   ............ ارزش  انتخاب،  هر  فرصت  هزینۀ  است.   ............ از  بخشی  هزینه ها  و  منافع  مقایسۀ 

انتخاب از دست داده اید. 

2( بهترین گزینۀ بعدی - تصمیم گیری منطقی 1( تصمیم گیری منطقی - بهترین گزینۀ بعدی 

4( بهترین گزینۀ بعدی - هزینۀ فرصت 3( هزینۀ فرصت - بهترین گزینۀ بعدی 

با توجه به موارد »الف«، »ب« و »ج« کدام گزینه صحیح است؟ - 7

الف- در اوج نیاز مردم به ماسک و الکل جهت ضدعفونی در زمان شیوع بیماری کرونا، عده ای آن را انبار کردند تا در زمان مناسب، 

بازار را با قیمت دلخواه خودشان اشباع کنند. 

ب- شخصی برای فراهم کردن پول جراحی مادرش ربا می گیرد. رباخوار هم معتقد است که کارش ثواب دارد چون در زمان نیاز فرد، 

او را از پول بی نیاز کرده و ایشان توانسته برای جراحی مادرش پول فراهم کند. 

ج- زمانی که می خواهد ماشین بخرد، مدام عیب جویی می کند تا با قیمت کمتری ماشین را خریداری کند، ولی در زمان فروش، عیب 

ماشین را کوچک جلوه می دهد تا از فروش با قیمت باالتر، سود بیشتری کسب کند.

1( الف- احتکار / ب - هدف، وسیله را توجیه نمی کند. / ج- برکت کسب وکار مال حالل را از زندگی خود دور می کند و اقتصاد خرد و جامعه را در سراشیبی 

سقوط قرار می دهد. 

2( الف - اختالس / ب- هدف، وسیله را توجیه می کند. /ج- با نشان دادن آنچه موجود است برخالف واقعیت، سود باالیی کسب می کند که به اقتصاد مردم 

و جامعه لطمه می زنند. 

3( الف- احتکار / ب- هدف، وسیله را توجیه می کند. / چ- این نوع کسب درآمد شاید به ظاهر سود باالیی نصیب شخص کند، اما مال شخص بی برکت است 

و به شخصی و اجتماع صدمه می زند. 

4( الف۔ اختالس / ب- هدف، وسیله را توجیه نمی کند. / ج۔ کسب مال ایشان از این راه، حرام است و ایشان با خدا و پیامبرش وارد جنگ شده و به اقتصاد 

جامع لطمه می زند.

هر یک از موارد زیر به ترتیب در ارتباط با تعریف کدام یک از ویژگی ها مشترک کارآفرینان موفق آمده است؟ - 8

الف - شخصی علت موفقیت و پیشرفت سال اخیر کارخانه را پسرش می داند که بسیار منظم و با انضباط بوده و یا اشتیاق و توانایی 

باالی حل مسئله، توانسته شرایط کارخانه را طوری سازماندهی کند که درآمدشان دو برابر شود. 

به  اما  بازار دارد،  از شرایط کنونی  پر نوسان است، خانم کریمی بسیار واقع بین است و درک خوبی  و  بازار کمی آشفته  ب- اوضاع 

موفقیت اقتصادی اش مطمئن و دلگرم است و شرایط را به درستی مدیریت می کند. 



درس اول )فصل اول( : کسب و کار و کارآفرینی

7

ج- درست زمانی که هم سن و ساالنش به قول خودشان جوانی می کردند، او فرصت کسب وکارش را پیدا کرد، در حالی که تا آن زمان 

کسی متوجه رونق چنین کسب وکاری نشده بود. 

د- آقای محمدی رضایت مشتری برایش اولویت است. او مدتی بعد از فروش کاال با تک تک مشتریان تماس می گیرد و نظرخواهی می کند 

و خودش را با خواسته آن ها و با توجه به شرایط بازار وفق می دهد. وی مدام جست وجو می کند و کیفیت کاالهای خود را افزایش می دهد. 

2( سازمان دهنده - خوش بین - تیزبین - پرانگیزه  1( پرانگیزه - ریسک پذیر - نوآور – یادگیرنده 

2( سازمان دهنده - ریسک پذیر - نوآور - پرانگیزه 3( پرانگیزه - خوش بین - تیزبین - یادگیرنده 

گزینۀ نادرست را مشخص کنید. - 9

2( اگر درآمد > هزینه باشد، بنگاه تولیدی ضرر کرده است.  ١( اگر درآمد < هزینه باشد، بنگاه تولیدی سود کرده است.  

4( اگر درآمد < هزینه باشد، بنگاه تولیدی ضرر کرده است. 3( اگر درآمد = هزینه باشد، بنگاه تولیدی نه سود کرده، نه ضرر.  

کدام گزینه در ارتباط با کارآفرینان صحیح است؟ - 10

1( کارآفرین بینشی برای دیدن فرصت های کسب وکار دارد که دیگران هم آن را مشاهده می کنند . 

2( همه افراد می توانند یک کسب وکار جدید را راه اندازی کنند. 

3( کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند. 

4( آن ها ایده های خود را امیدوارانه به کسب وکارهای غیر سودآور تبدیل می کنند.

کدام گزینه ویژگی ها کارآفرینان را به درستی بین می کند؟ - 11

1( افرادی ثروتمند که خالقی و ریسک پذیر هستند و دارایی خود را به بهترین شکل به کاالها و خدمات نوین تبدیل می کنند. 

2( افرادی نوآور و خطرپذیر که محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کنند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کنند. 

گاهی و دانش زیاد و مهارت و ابتکار عمل باال که حتی بدون کار و تالش زیاد، با نوآوری شان بهترین ها را تولید می کنند.  3( افرادی با آ

4( افرادی نوآور و ریسک پذیر که از ابتدا کارآفرین بوده اند و شجاعتی برای شروع یک کسب وکار دارند که دیگران فاقد آن هستند.

هر یک از عبارت های زیر، مربوط به کدام یک از قوانین تصمیم درست است؟ - 12

الف( گاهی آلودگی زیست محیطی برای صاحب کسب وکار هزینه محسوب نمی شود اما برای ساکنان آن منطقه محسوب می شود. 

ب( برای اخذ یک تصمیم خوب، تشخیص متفاوت منافع و هزینه ها مهم است. فهمیدن این که هزینه ها را چطور ارزیابی کنیم، تنها 

بخشی از گرفتن یک تصمیم خوب است. 

ج( هر چه منابع بیشتری داشته باشیم، می توانیم کاال و خدمات بیشتری تولید کنیم، اما نمی توانیم هرگاه که بخواهیم به هر مقدار که 

نیاز داریم، منافع مختلف تولید، ایجاد و خلق کنیم. 

تولید  برای  وقتی  منابع  این  اما  می باشد  نیز  دیگر  تولیدات  کارخانه های  سایر  موردنیاز  شکالت سازی،  کارخانه ی  در  موجود  منابع  د( 

شکالت استفاده می شود، برای سایر تولیدات غیرقابل استفاده هستند. 
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1( الف: بین هزینه ها و منافع خود مقایسه کنید. ب: هزینه های هدررفته را فراموش کنید. ج: هزینه های هدررفته را فراموش کنید. د: قید بودجه ی خود را 

رسم کنید. 

2( الف: منابع خود را شناسایی کنید و بدانید کمیاب هستند. ب: قید بودجه ی خود را رسم کنید. ج: هزینه های هدررفته را فراموش کنید. د: قید بودجه خود 

را رسم کنید. 

3( الف: منابع خود را شناسایی کنید و بدانید کمیاب هستند. ب: قید بودجه ی خود را رسم کنید. چ: منابع خود را شناسایی کنید و بدانید کمیاب هستند. د: 

هزینه ی فرصت هر انتخاب را شناسایی کنید. 

4( الف: بین هزینه ها و منافع خود مقایسه کنید. ب: هزینه های هدررفته را فراموش کنید. ج: منابع خود را شناسایی کنید و بدانید کمیاب هستند. د: هزینۀ 

فرصت هر انتخاب را شناسایی کنید.

کدام عبارت ها نادرست هستند؟ - 13

الف( پول در جیب هم امکانات محسوب می شود و هم منبع تولید هنگام رفتن به سینما. 

ب( به طورمعمول در تصمیم گیری منطقی بین چند گزینه، افراد هزینه ها و منافع گزینه ها را با هم مقایسه می کنند. 

ج( تأسیس شرکت های تعاونی اگر به درستی انجام شود، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان عضو کمک کند. 

د( سود یک شرکت را می توان از حاصل ضرب قیمت هر عدد کاال در تعداد کاالی تولیدشده در طول مدت مشخصی محاسبه کرد. 

4( الف- د 3( ج- د  2( ب – ج  1( الف – ب 

کدام گزینه به پرسش های زیر پاسخ درستی می دهد؟ - 14

الف( کارآفرینی توانست کاالیی نوین را در یک سال به فروش 120 میلیون عددی برساند. در صورت نداشتن کدام ویژگی، وی به این 

مهم دست نمی یافت؟ 

ب( توزیع سود احتمالی در تعاون ها به چه شکلی است؟ 

ج( اگر فردی تصمیم بگیرد در کنار اتوبان یک فروشگاه زنجیره ای با 20 کارمند احداث کند، وی چه سازمان تولیدی ای ایجاد کرده است؟ 

1( الف: تخصص علمی به شکل برابر میان همه ی اعضا ج: شرکت 

2( الف: تخصص علمی ب: به شکل برابر میان همه ی اعضا ج: شخصی 

3( الف: نوآور ب: به هر کس به اندازه ی سرمایه ی او ج: شخصی 

4( الف: ریسک پذیر ب: به هر کس به اندازه ی سرمایه ی او ج: شرکت

کدام گزینه، مشتمل بر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟ - 15

الف( منظور از ....... ، به دست آوردن بیشترین خروجی با کمترین ورودی است. دو تولیدکننده که ....... دارند. آن که محصول بیشتری 

داشته باشد، ....... داشته است. 

ب( بدیهی است که تولیدکنندگان کاالهای مختلف به نهاده های متفاوتی نیاز دارند. در این رابطه کدام گزینه بیانگر بیشترین نهاده برای 

یک موسسه ی تولید محصوالت کشاورزی است؟ 
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ج( کاال، مفهومی اقتصادی است، بنابراین اشیایی که ....... کاال به شمار نمی روند. 

 ...... و رانندگان ....... در جامعه 
ً
د( یخچال ویترینی فروشگاه ها، کاالی ...... و یخچال خانه ....... است و مشاوران حقوقی، معموال

عرضه می کنند. 

 آن کاال. ....... نام دارد.
ً
هـ( اگر فرد با کوچک ترین تغییر در قیمت، میزان مصرف کاالیی را تغییر دهد، اصطالحا

1( الف( کارآفرینی - عوامل تولید یکسانی - کارایی بیش تری ب( نیروی کار، آب، کود، انبار، سردخانه ج( نیاز انسان را برآورده نمی کنند د( سرمایه ای، بادوام، 

خدمات، خدمات هـ( لوکس 

2( الف( بهره وری - عوامل تولید برتری - کارایی بیشتری ب( ماشین آالت، نیروی کار، زمین کشاورزی، مواد اولیه، آب ج( نیاز انسان را برآورده نمی کنند د( 

بادوام، بادوام، خدمات، کاالی واسطه ای هـ( ضروری 

3( الف( کارآفرینی - عوامل تولید برتری - بهره وری بیشتری ب( نیروی کار، ماشین آالت، مواد اولیه، کود، زمین کشاورزی ج( در بازار خریدوفروش نمی شوند د( 

با دوام، ضروری، خدمات، کاالی واسطه ای هـ( ضروری

4( الف( بهره وری - عوامل تولید یکسانی - بهره وری بیش تری ب( نیروی کار، آب، کود، انبار، سردخانه ج( در بازار خریدوفروش نمی شوند د( سرمایه ای، بادوام، 

خدمات، خدمات هـ( لوکس

کدام گزینه از اقدامات کارآفرینان برای کاهش هزینه ها و دوری از وضعیت زیان نمی باشد؟ - 16

2( صرفه جویی در مواد اولیه  1( افزایش بهره وری 

4( استخدام نیروی کار تازه نفس 3( جلوگیری از ریخت وپاش ها 

هریک از عبارات زیر به کدام ویژگی کارآفرینان موفق اشاره دارد؟ )به ترتیب( - 17

- کارآفرین، واقع بین اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی است. 

- ایده ها را به محصوالت جدید، فرآیندها و کسب وکارهای جدید تبدیل می کند. 

- فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند. 

- پس انداز و خوش نامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند. 

2( پرانگیزه، تیزبین، نوآور، یادگیرنده 1( خوش بین، نوآور، تیزبین، ریسک پذیر 

4( خوش بین، تیزبین، نوآور، ریسک پذیر 3( پرانگیزه، نوآور، تیزبین، یادگیرنده 

در رابطه با ویژگی ها و نقش کارآفرینان، کدام گزینه نادرست است؟ - 18

1( ویژگی سازمان دهنده بودن در کارآفرینی به مدیریت منابع به شکل کارا اشاره دارد. 

2( ممکن است کارآفرین در آغاز کارش یا عدم موفقیت روبه رو شود. 

3( کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. 

4( کارآفرین باید بداند که در آغاز کارش ممکن است توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب وکارش را نداشته باشد، با این حال می تواند کسب وکار خود را راه اندازی 

کند و سپس با تالش و سرمایه گذاری های متعدد، نیازهای مالی خود را برطرف سازد.
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چند مورد از عبارات زیر در مورد کسب وکار و کارآفرینی درست است؟ - 19

- کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب وکارها مراقبت می کنند که البته این کار چندان آسان نیست. 

- بیشتر کسب وکارهای نوپا عمری بیش از 6 سال دارند. 

- کارآفرین با شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات اطراف از سطح ابتدایی به درجه های باالی کار می رسید.

- کارآفرین با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدید را وارد کشور می کند. 

- همه افراد جامعه می توانند کسب وکارهای جدید راه اندازی کنند.

1 )4  2 )3  3 )2   4 )1

کدام یک از گزینه های زیر یک کارآفرین محسوب می شود؟ - 20

1( تولیدکننده ای برای تولید بیشتر محصوالتش یک دستگاه جدید از خارج از کشور وارد می کند که برق کم تری مصرف کند. 

2( کشاورزی در منطقه ای کم بهره از لحاظ منابع آبی، برخالف سایر کشاورزان و برای اولین بار در آن منطقه، کشاورزی با روش آبیاری قطره ای را شروع می کند. 

3( فردی که طرح های جدیدی برای توسعه کسب وکارش دارد اما توانایی مالی الزم را برای عملی کردن طرح ها ندارد. 

4( معلمی به دلیل وضعیت کرونا، به جای تدریس در مدرسه، کالس خود را آنالین برگزار می کند.

به ترتیب کدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را به درستی بیان می کند؟ - 21

- هر ساله در ایران بیش از صدهزار شرکت ثبت می شود. 

- اکثر کسب وکارهای نوپا عمر طوالنی دارند. 

- انگیزه ی الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات از احتمال موفقیت و سودآوری به دست می آید. 

- بینشی که کارآفرینان برای دیدن فرصت های کسب وکار دارند به ذهن دیگران نیز خطور می کند اما دیگران سرمایه ی الزم را ندارند. 

2( غ - ص -غ - ص  1( ص -غ - ص -غ  

4( غ -غ - ص - غ 3( ص - ص -غ-غ 

کدام گزینه، متضمن پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 22

الف( انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف، برنامه ها و ماموریت هایی از جمله آبادانی زمین و رفع نیازهای خود، خانواده و 

دیگران را دارد. در این تصویر بسیار ساده از حیات انسان با کدام مفاهیم روبه رو می شویم؟ 

ب( کدام عامل، محرک انسان برای فعالیت و تالش است؟ 

ج( کدام اقدام، موجب توقف و یا انحطاط انسان می شود؟ 

د( عبارت کدام گزینه بیان گر مفهوم کمیابی ازنظر اقتصاددانان است؟ 

هـ( عبارات کدام گزینه در خصوص »مسئله ی انتخاب« نادرست است؟ 

1( الف( دولت - سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی ب( کمیابی ج( طی کردن سلسله مراتب رفع نیازها و عدم توقف در یک مرتبه د( استفاده از منابع 

با حفظ و صیانت از آن ها و رعایت عدالت بین نسلی هـ( خداوند انسان ها را به گونه ای آفریده است که به حکم فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال 

بیش ترین منافع و کمترین هزینه و ضرر هستند. 

2( الف( دولت – سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی ب( هزینه ی فرصت ج( اقدام به خلق نیازهای کاذب برای خود د( محدود بودن دانش فنی بشر و 

استفاده بی رویه از منابع هـ( ممکن است در مورد »روش انتخاب« )هزینه – فایده( اشتباه کرده و انتخاب نادرستی داشته باشیم، اما در تشخیص دقیق منافع و 

هزینه ها هیچ گاه اشتباه نمی کنیم. 
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3( الف( نیازهای انسان - منابع و امکانات ب( نیازهای انسان ج( پیگیری نیازهای کاذب و یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی د انسان در بهره برداری از منابع و امکانات 

گاهی  موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود نیز محدود است هـ( تولیدکننده ای که از کیفیت محصول خود می کاهد، فروشنده ای که کم فروشی و یا از عدم آ

مشتری سوءاستفاده می کند، منفعتی زیاد، دائمی و بلندمدت را با منافع کم، موقتی و کوتاه مدت جایگزین کرده و به عبارت دیگر »عقالنی« رفتار کرده است. 

4( الف( نیازهای انسان - منابع و امکانات ب( منابع و امکانات محدود ج( طی کردن سلسله مراتب رفع نیازها و عدم توقف در یک مرتبه د( انسان در بهره برداری 

از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود تیز محدود است هـ( برخی انسان ها عقالنیت محدود دارند؛ به طور مثال منافع را صرفًا در 

منافع مادی و حیوانی خالصه می کنند و یا صرفًا نگاهی کوتاه مدت دارند؛ گاهی در تعیین فهرست کامل هزینه ها و ضررها و میزان آن ها خطا می کنند.

کدام گزینه، به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت ای زیر را به درستی نشان می دهد؟ - 23

الف( کارآفرین ریزبین، فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران متوجه آن نمی شوند، می بیند. 

ب( کسب وکاری که درآمد آن بیشتر از هزینه های آن باشد، ضرر کرده است و باید این ضرر را جبران کند. 

ج( اگرچه هر فردی ویژگی ها منحصربه فرد دارد، اما کارآفرینان موفق همه ویژگی ها مشابهی دارند که در کسب وکار به آن ها کمک می کنند. 

د( کارآفرین ریسک پذیر، پس انداز و خوش نامی خود را با شجاعت به میدان می آورد تا کسب وکار جدیدی را راه بیندازد. 

4( غ - غ - ص – ص 3( ص - ص - غ-غ  2( غ - ص -غ - ص   1( ص - غ - غ - ص  

کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح دو پرسش زیر است؟ - 24

الف( یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح باید ...................

ب( چرا کارآفرین مجبور است با تالش زیادی کسب وکار را زنده نگه دارد؟

1( الف: درآمدها و هزینه های کارش را بشناسید. ب: زیرا باید با مهارت ابتکار عمل تمامی عوامل تولید را در کنار هم جمع کند و سپس دست به تولید بزند. 

2( الف: درآمدها و هزینه های کارش را بشناسد. ب: زیرا باید شجاعت خود ایده هایی را تبدیل به کار کند که دیگران نمی توانند. 

3( الف: همه ی ویژگی ها یک مؤسس خوب را داشته باشد. ب: زیرا باید با شجاعت خود ایده هایی را تبدیل به کار کند که دیگران نمی توانند. 

4( الف: همه ی ویژگی ها یک مؤسس خوب را داشته باشد. ب: زیرا باید با مهارت ابتکار عمل تمامی عوامل تولید را در کنار هم جمع کند و سپس دست به تولید بزند.

به هر یک از عبارت های زیر کدام یک از انواع هزینه های مستقیم تولید تعلق می گیرد؟ - 25

الف( راننده ی رئیس شرکت و معاونین وی 

ب( اتاق کار در یک ساختمان تجاری 

ج( خرید یک دستگاه تراکتور برای کار بر روی زمین 

2( الف: اجاره ب: قیمت ج: اجاره  1( الف: اجاره ب: مزد ج: قیمت 

4( الف: حقوق ب: اجاره ج: قیمت 3( الف: حقوق ب: مزد ج: اجاره 

کدام عبارت )ها( نادرست است؟ - 26

الف( کارآفرینان همواره از خطرات احتمالی آگاه هستند. 

ب( کارآفرینان با فراهم کردن کاال یا خدمات موردنیاز مردم درآمد کسب می کنند. 

ج( افراد شاغل در کارهای غیرقانونی به علت رو شدن دستشان، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک مهاجرت می کنند. 

د( از ملزومات یک فعالیت تولیدی، سرمایه ی فیزیکی و مالی است که بدون آن ها امکان برقراری کسب وکار نخواهد بود. 

4( الف - د 3( ج  2( ب - ج   1( الف  
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کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح و کامل پرسش های زیر است؟ - 27

الف( هزینه های تولید چیست؟ 

ب( کارآفرین سازمان دهنده کیست؟ 

ج( کارآفرین با ....... و ....... محصوالت جدید را عرضه می کند. 

1( الف: هر کسب وکاری برای تولید نیازمند پرداخت مخارجی است که به آن هزینه های تولید می گویند. ب: فردی که عوامل تولید را در کنار هم جمع می کند و 

از آن ها در جای درست استفاده می کند. ج: بینش - توانایی مالی 

2( الف: هر کسب وکاری برای تولید نیازمند پرداخت مخارجی است که به آن ها هزینه های تولید می گویند. ب: فردی که عوامل تولید را در کنار هم جمع می کند 

و از آن ها در جای درست استفاده می کند. ج: نوآوری - خطرپذیری 

3( الف: اگر مخارج کسب وکاری از درآمدهایش بیشتر باشد، در شرایط هزینه ی تولید است. ب: فردی که سازمان را به خوبی مدیریت می کند و آن را به سمت 

موردنظر هدایت می کند. ج: نوآوری - خطرپذیری

به  را  آن  و  می کند  مدیریت  به خوبی  را  سازمان  که  فردی  ب:  است.  تولید  هزینه ی  شرایط  در  باشد،  بیشتر  درآمدهای  از  کسب وکاری  مخارج  اگر  الف:   )4

سمت وسوی موردنظر هدایت می کند. ج: بینش - توانایی مالی

کدام گزینه از راه حل های افزایش سود از طریق کاهش هزینه ها نیست؟ - 28

1( کارخانه ای 345 کارگر دارد و ساالنه ۶500 کاال تولید می کند. طبق محاسبات اگر تعداد کارگران به 340 نفر کاهش پیدا کند، تعداد کاالی تولیدشده کاهش 

پیدا نمی کند. 

2( کارآفرینی همواره توجه خود را به بحث صرفه جویی در مواد اولیه معطوف می کند، زیرا معتقد است که با جلوگیری از ریخت وپاش می تواند سود خود را چند برابر کند. 

3( طبق آخرین اطالعات روز با تأسیس واحد بازاریابی و هم چنین قسمت تحقیق و توسعه، شرکت های موفق دنیا توانسته اند سود خود را سه برابر کنند. 

4( شرکتی ساالنه 4 مهمانی مجلل برای کارمندان خود برگزار می کرد، اما با کاهش سود ساالنه ی آن ها تعداد این مهمانی به عدد یک رسیده و بخشی از این 

ضرر جبران شد.

کدام عبارت ها درست هستند؟ - 29

الف( همه ی افراد بینشی دارند که موقعیت ها را به خوبی پیدا می کنند ولی تنها کارآفرینان از آن استفاده می کنند. 

ب( افرادی که درآمدشان زیاد است و خانه ی خوبی دارند، همگی در میان مردم بدنام هستند. 

ج( کارگران و کارمندان هر کسب وکار در مقابل کار و زحمت خود دستمزد دریافت می کنند. 

د( برای رخ دادن چیزهایی که تاکنون وجود نداشته اند، کارآفرین از ملزومات است. 

4( الف – د 3( ج – د  2( ب - ج   1( الف - ب  

کدام گزینه پاسخی درست به پرسش های زیر می دهد؟ - 30

الف( تنها ....... از کل کسب وکارهای نوپا از شش سالگی عبور می کنند. 

ب( کدام یک از موارد زیر کارآفرینی محسوب می شود؟ 

 به چه نوع کسب وکارهایی اشتغال دارند؟
ً
ج( افرادی که با شگردهای مختلف رقبایشان را از پا در می آورند، معموال

1( الف: یک پنجم ب: تدریس در مدرسه ی خصوصی ج: خالف عرف 

٢( الف: یک پنجم ب: عضویت در نیروی فعال ارتش ج: حرام 

3( الف: نیمی به راه انداختن مغازه ی ساندویچ فروشی ج: خالف عرف 

4( الف: نیمی ب: راه اندازی خدمات باغبانی در منزل ج: حرام
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با توجه به متن زیر، کدام یک از ویژگی ها کارآفرین موفق ذکر نشده است؟ - 31

این زمینه و کسب اطالعات  آگاه در  افراد  با  از جلسات مکرر  با تأسیس کارخانه ای گرفت. پس  »سال گذشته آقای احمدی تصمیم 

فراوان، حوزه ای را برای آغاز فعالیت انتخاب کرد. سپس با شور و اشتیاق فراوان و با اطمینان از موفقیت، کار خود را آغاز کرد و امروز 

از کارآفرینان موفق زمینه ی خود محسوب می شود.« 

4( پرانگیزه 3( یادگیرنده  2( خوش بین   1( نوآور  

در رابطه با کارآفرین کدام گزینه صحیح است؟ - 32

1( کارآفرین با تصمیم گیری به موقع و کار و تالش زیاد، شجاعت خود را نشان می دهد. 

2( کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند. 

3( گاهی کارآفرینان ناامیدانه کاری را آغاز می کنند که ممکن است سود داشته باشد. 

4( کارآفرین می داند که ممکن است ازنظر مالی، کار سودآوری نداشته باشد، پس تیزبین است.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 33

الف( کدام یک از هزینه های تولید نیست؟ 

ب( کارآفرین ....... است، یعنی ایده های خود را به فرآیندهای جدید تبدیل می کند. 

ج( فردی که می خواهد کسب وکاری نو را راه اندازی کند، باید مهارت ابتکار عمل داشته باشد. کدام یک منظور از مهارت ابتکار عمل را 

به درستی نشان داده است؟ 

1( الف: اجاره ب: شجاع ج: با جمع کردن عوامل مختلف کاال یا خدمتی را تولید کند. 

2( الف: اجاره ب: شجاع ج: توانایی مالی الزم جهت راه اندازی کسب وکار نوین را داشته باشد. 

3( الف: زیان ب: نوآور ج: توانایی مالی الزم جهت راه اندازی کسب وکار نوین را داشته باشد. 

4( الف: زیان ب: نوآور ج: با جمع کردن عوامل مختلف کاال یا خدمتی را تولید کند.

کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 34

الف( وقتی می گوییم کارآفرین پرانگیزه است، منظورمان این است که او ........ .

ب( کدام یک از مزایای ایجاد شرکت است؟ 

ج( فردی می تواند با کاشت گندم در زمین خود 20 میلیون تومان سود بود در سال کسب کند و همین طور با اجاره ی آن ساالنه 18 میلیون 

تومان درآمد کسب کند. اگر انتخاب او اجازه ی ساالنه باشد، هزینه ی فرصت او چه قدر است؟ 

د( فقر از پیامدهای بیکاری و ....... است.

1( الف( نظم، انضباط و توانایی حل مسئله را دارد ب( تخصص گرایی بیشتر ؛ یعنی امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه های ویژه وجود دارد ج( 20 میلیون د( رکود 

2( الف( دلگرم و مطمئن به موفقیت اقتصادی خود است ب( کاهش برخی هزینه ها جهت تنظیم قراردادها و مشاوره های حقوقی با وکالی خود ج 2 میلیون د( تورم 

3( الف( نظم، انضباط و توانایی حل مسئله را دارد ب( تخصص گرایی بیشتر؛ یعنی امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه های ویژه وجود دارد ج( 2 میلیون د( تورم 

4( الف( دلگرم و مطمئن به موفقیت اقتصادی خود است ب( کاهش برخی هزینه ها جهت تنظیم قراردادها و مشاوره های حقوقی با وکالی خود ج( 20 میلیون د( رکود
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به ترتیب سه مورد زیر به کدام ویژگی مشترک کارآفرینان موفق اشاره دارد؟ - 35

الف( تبدیل ایده ها به محصوالت با کسب وکارهای جدید 

ب( داشتن نظم و انضباط و پایداری 

ج( وفق دادن خود با شرایط بازار 

2( نوآور - پرانگیزه - خوش بین  1( نوآور - پرانگیزه – یادگیرنده 

4( یادگیرنده - سازمان دهنده - خوش بین 3( یادگیرنده - سازمان دهنده – یادگیرنده 

بعضی افراد راه های کسب درآمد نامشروعی را انتخاب کرده اند، کدام ویژگی زیر مربوط به آن ها نیست؟- 36

1( این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به هم نوعانشان ظلم می کنند، بلکه برکت را نیز از زندگی خودشان دور می کنند و اقتصاد خود و جامعه 

را در سراشیبی سقوط قرار می دهند. 

2( به دلیل زودتر آشکار شدن کارهای نامشروعشان در شهرها، آن ها ترجیح می دهند به روستاها کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت های خود بپردازند.

3( معمواًل به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن اند و خریدوفروش برخی از کاالها در انحصار آن هاست. اگر کسی بخواهد با آن ها وارد رقابت اقتصاد شود، با 

انواع شگردها او را از پای درآورده و سود خودشان را حفظ می کنند. 

4( آن ها معمواًل از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند، سوءاستفاده می کنند و به درآمدهای کالنی دست می یابند.

به ترتیب کارافرین برای زنده نگه داشتن کسب وکار به چه چیزی نیاز دارد و اشتیاق و توانایی حل مسئله مربوط به کدام یک از - 37

ویژگی ها مشترک کارآفرینان موفق است؟ 

2( سرمایه ی مالی - پرانگیزه بودن  1( سرمایه ی مالی - یادگیرنده بودن 

4( تالش و کار زیاد - یادگیرنده بودن 3( تالش و کار زیاد - پرانگیزه بودن 

کدام گزینه، نشان گر پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 38

الف( هریک از موارد بیان شده به ترتیب به کدام عامل تولید اشاره دارد؟

»تراکتور برای کشاورز - دریا در فعالیت های صیادی - کارآفرین - کامیون برای شرکت های حمل ونقل - مواد خام استخراج شده از 

معادن در فعالیت های صنعتی« 

ب( در هر کسب وکاری میزان کارآفرینی چگونه محاسبه می شود؟ 

ج( سرمایه ی مالی چگونه به تولید کمک می کند؟ 

د( کدام عامل تولید به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود و چرا؟ 

1( الف ( سرمایه ی فیزیکی - زمین - عامل انسانی - سرمایه ی فیزیکی - زمین ب( نوآوری ضرب در خطرپذیری ج( با تبدیل به عوامل تولید دیگر د( عوامل 

انسانی، زیرا وظیفه ی ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.

2( الف( سرمایه ی فیزیکی - زمین - عامل انسانی - سرمایه ی فیزیکی - زمین ب( تعداد کسب وکار جدید ضرب در سودآوری ج( خدمات سرمایه ی مالی در 

جریان تولید مورداستفاده قرار می گیرد و تولیدکننده با آن ارزش افزوده ایجاد می کند د( سرمایه ی فیزیکی، زیرا انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی عالوه بر 

کار به سرمایه نیز نیازمند است. 

3( الف( زمین – سرمایه ی فیزیکی - سرمایه ی فیزیکی – سرمایه مالی - سرمایه مالی ب( تعداد کسب وکار جدید ضرب در سودآوری ج( با تبدیل به عوامل تولید 

دیگر د( سرمایه فیزیکی، زیرا انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیز نیازمند است. 

4( الف( زمین – سرمایه ی فیزیکی – سرمایه ی فیزیکی – سرمایه ی مالی - سرمایه ی مالی ب( نوآوری ضرب در خطرپذیری ج( خدمات سرمایه ی مالی در جریان 

تولید مورداستفاده قرار می گیرد و تولیدکننده با آن ارزش افزوده ایجاد می کند د( عوامل انسانی، زیرا وظیفه ی ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.
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عبارت »نظم، انضباط ، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند« مربوط به کدام یک از ویژگی ها مشترک کارآفرینان موفق است؟ - 39

2( نوآور  1( پرانگیزه  

4( خوش بین 3( سازمان دهنده 

به ترتیب افرادی که درآمدهای غیرقانونی دارند، تمایل دارند در چه مکانی فعالیت کنند و کدام مورد از نتایج فعالیت این افراد نیست؟ - 40

1( روستاها و محله های کوچک - ظلم به همنوعان 

2( شهرهای بزرگ - دور کردن برکت از سفره ی خود 

3( روستاها و محله های کوچک - اقتصاد جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند. 

4( شهرهای بزرگ - اقتصاد جامعه را در مسیر سود و پیشرفت قرار می دهند.

کدام یک از مشاغل زیر کارآفرینی محسوب می شود؟ - 41

2( راه اندازی خدمات تاکسی اینترنتی 1( استخدام در شرکت دولتی  

4( کار در یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ 3( حسابدار شرکت خصوصی 

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به اقدام تولیدکنندگان برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها اشاره دارد؟ - 42

1( افزایش میزان فروش کاال - پیدا کردن بازار مناسب برای کاال 

2( پیدا کردن بازار مناسب برای کاال - پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم 

3( پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم - جلوگیری از ریخت وپاش ها 

4( صرفه جویی در مواد اولیه - افزایش میزان فروش کاال

کارآفرین کسی است که با ....... و .......، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند. - 43

2( نوآوری - خطرپذیری 1( مسئولیت پذیری - تعهد  

4( تالشگری - نوآوری 3( تخصص – انگیزه 

کدام گزینه از شیوه های معمول برای کاهش هزینه یا افزایش درآمد نیست؟ - 44

1( فراهم آوردن بازار خوب و فروش محصوالت با قیمت مناسب 

2( پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم، صرفه جویی و افزایش بهره وری 

3( کاهش دستمزد نیروهای کار یا عقد قراردادهای ارزان قیمت با کارگران 

4( صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی با جلوگیری از ریخت وپاش

عده ی خاصی از افراد می توانند کسب وکار جدید راه اندازی کنند. کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید ....... را داشته باشد تا - 45

بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. 

2( مهارت های گروهی  1( مهارت های تصمیم گیری  

4( مهارت های سازمان دهی 3( مهارت های ابتکار عمل 
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عبارت »منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند« مربوط به کدام یک از ویژگی ها مشترک کارآفرینان موفق است؟ - 46

4( پرانگیزه 3( سازمان دهنده  2( یادگیرنده   1( نوآور  

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 47

- علت محاسبه ی هزینه ها و درآمد توسط یک کارآفرین چیست؟ 

- در پایان تولید، همه ی محصول و سود و زیان، هر چه که باشد، به چه کسی می رسد؟ 

2( انتخاب صحیح - عوامل تولید  1( ریسک گریز بودن کارآفرین - صاحبان کار 

4( انتخاب صحیح - صاحبان کار 3( ریسک گریز بودن کارآفرین - عوامل تولید 

کدام گزینه وضعیت عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن به درستی بیان می کند؟ - 48

الف( امکان عدم موفقیت در ابتدای کار هر کارآفرین بسیار پایین است. 

ب( کسی که می خواهید کارآفرین باشد. باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشید تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، 

کاال یا خدمتی را تولید کند.

ج( کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدید تولید و عرضه می کند.

د( کارآفرینان شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. 

4( غ - ص -غ- غ 3( غ - ص - ص – ص  2( ص - ص -غ - ص   1( ص -غ - ص - ص  

به ترتیب هریک از عبارت های زیر مربوط به کدام ویژگی مشترک کارآفرینان موفق می باشد؟ - 49

- داشتن نظم و انضباط و توانایی حل مسئله 

- داشتن شجاعت به همراه تدبیر 

4( پرانگیزه - خوش بین 3( ریسک پذیر - خوش بین  2( سازمان دهنده - یادگیرنده   1( پرانگیزه - ریسک پذیر 

در کدام گزینه فرد سود خود را به شیوه ی درست و مشروع افزایش داده است؟ - 50

1( آقای یزدی در کارخانه اش چهار دستگاه دارد که برای کنترل هر کدام یک کارگر استخدام کرده است، او می خواهد کارگران بیشتری برای دستگاه ها استخدام کند. 

2( همسایه ی ما داروخانه دارد؛ او زمانی که اخبار کرونا را در چین شنید تمام ماسک های موجود در بازار را خریداری کرد و در زمان شروع کرونا در ایران به دو 

برابر قیمت فروخت و سود زیادی کرد. 

3( یک موسسه ی خصوصی آموزش کنکور ساعت های کالس ها را کمتر کرد و کمی شهریه کالس ها را باالتر برد. 

4( آقای هنرمند با خریدن دستگاه هایی که پارسال اجاره ی آن ها را می داد، سود امسال خود را کمتر کرد ولی در عوض سال دیگر به دلیل عدم پرداخت اجاره، 

سود بیشتری خواهد کرد.

کدام گزینه در خصوص کارآفرینان نادرست است؟ - 51

1( کسی که می خواهد کارآفرین باشد باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. 

2( آن ها ایده های خود را امیدوارانه به کسب وکارهای سودآور تبدیل می کنند. 

3( کارآفرینان در شجاعت با دیگران یکسان و در نوع بینش متفاوتند. 

4( کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکار داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کم تر یا عدم موفقیت روبه رو شود. 
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موارد زیر به ترتیب به کدام یک از ویژگی ها کارآفرینان موفق اشاره دارد؟ - 52

الف( نظم، انضباط ، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسأله را دارند. 

ب( منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگی می کنند. 

پ( مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.

2( خوش بین - یادگیرنده - پرانگیزه  1( پرانگیزه - سازمان دهنده - خوش بین 

4( پرانگیزه - یادگیرنده - خوش بین 3( سازمان دهنده - خوش بین – پرانگیزه 

کدام یک از اقدامات تولیدکنندگان برای به دست آوردن سود بیشتر یا جلوگیری از زیان محسوب نمی شود؟- 53

2( فروش کاال با قیمت مناسب همراه با بازاریابی 1( کاهش میزان تولید و خدمات 

4( استخدام نیروی کار ضروری 3( صرفه جویی در مصرف مواد اولیه 

باتوجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 6 نفر کارمند و تولید سالیانه 900 دستگاه - 54

به ارزش هریک 450,000 ریال کدام است؟

500,000 ریالاجارۀ ماهیانه معادل1

350,000 ریالحقوق متوسط ماهیانۀ هر فرد معادل2

۸,۹00,000 ریالخرید مواد اولیه موردنیاز ساالنه به ارزش3

معادل 20 درصد حقوق ساالنۀ کارمندانهزینۀ استهالک4

2( 4,514,000 ریال سود 1( 35۹,۸۶0,000 ریال ضرر 

4( 35۹,۸۶0,000 ریال سود 3( 4,514,000 ریال زیان 

کدام عبارت در رابطه با افرادی که از روش های نامشروع کسب درآمد می کنند درست است؟- 55

1( آن ها ترجیح می دهند به شهرها یا روستا برای فعالیت کوچ کنند تا ناشناخته بمانند.

2( آن ها ترجیح می دهند به شهرهای بزرگ کوچک کنند تا آسان تر به فعالیت خود بپردازند.

3( آن ها سعی می کنند کارهایشان را به روش قانونی و شرعی انجام دهند تا در امان باشند.

4( آن ها با احتکار کاالهای موردنیاز مردم در مواقع غیرضروری و گران فروختن، آن ها سودهای سرشاری می برند.

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - 56

الف( میزان سود برابر با .............. است. 

ب( کدام مورد، درآمدهای صاحبان عوامل تولید است؟

2( الف( تفاوت درآمد و هزینه، ب( سود، اجاره، مزد  1( الف( تفاوت دستمزد و هزینه، ب( درآمد، سود، بهره 

4( الف( حاصل تقسیم درآمد و هزینه، ب( حقوق، بهره، مزد. 3( الف( مجموع درآمد و هزینه، ب( حقوق دستمزد، سرمایۀ ملی  
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کدام یک از فرمول های زیر نادرست است؟- 57

2( درآمد - هزینه = سود 1( کل محصول × قیمت = درآمد 

4( کل محصول - قیمت = درآمد 3( درآمد - هزینه = زیان 

 از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق می توان به "نوآور و تیزبین" بودن آن ها اشاره نمود کدام گزینه این دو ویژگی را به درستی - 58

بیان کرده است؟ )به ترتیب( 

به دیگران  زمانی که  را  تبدیل می کنند. - فرصت های کسب وکار  یا کسب وکارهای جدید  و  به محصوالت جدید فرآیندها  را  ایده ها   )2

شاید متوجه نشوند درمی یابند. فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند درمی یابند. - ایده ها را به محصوالت 

جدید و فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند درمی یابند. - 

کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.

1( کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند - نظام انضباط پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند. 

2( ایده ها را به محصوالت جدید فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. - فرصت های کسب وکار را زمانی که به دیگران شاید متوجه نشوند درمی یابند. 

3( فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند درمی یابند. - ایده ها را به محصوالت جدید و فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. 

4( فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند درمی یابند. - کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.

باتوجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر نتیجۀ سود در یک بنگاه اقتصادی با شش کارمند و تولید سالیانه 800 دستگاه هریک - 59

به ارزش 470 هزار ریال کدام است؟

4,500,000 ریال حقوق متوسط ماهیانه هر فرد معادل1

5,550,000 ریال خرید مواد اولیه موردنیاز سالیانه به ارزش2

7,000,000 ریالاجارۀ ماهیانه معادل3

معادل 15 درصد ارزش کل دستگاه های تولیدشدههزینۀ استهالک سالیانه4

2( ۹3,۹50,000 ریال سود یا منفعت 1( ۹4.5۹0,000 ریال سود یا منفعت 

4( ۹3,۹50,000 ریال ضرر یا زیان 3( ۹4,5۹0,000 ریال ضرر یا زیان 

یک واحد تولیدی با 200 کارگر، مشکل به فروش نرفتن محصوالتش را دارد. به منظور افزایش درآمد کدام گزینه را پیشنهاد می کنید؟- 60

1( اخراج 50 درصد کارگران و کاهش هزینه تولید

2( انتخاب قیمت مناسب و بازاریابی و فراهم کردن بازار خوب برای محصوالت 

3( خریداری یک دستگاه مدرن و باال بردن فناوری تولید. 

4( باال بردن تولید و باالبردن کیفیت کاال و افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف مواد اولیه.
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کدام عبارت نادرست است، افرادی که از راه های نامشروع کسب درآمد می کنند ..............- 61

1( با احتکار کاالهای موردنیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آن ها سودهای سرشاری می برند.

2( برای سود بیشتر، کتاب ها یا فیلم هایی را تولید و منتشر می کنند.

3( کاالیی را برخالف آنچه هست، به مشتری نشان می دهد تا مشتری را فریب دهند.

4( اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن و با رباخواری امورشان را می گذرانند.

برخی افراد از راه های نامشروع درآمد کسب می کنند، کدام گزینه در این رابطه صحیح نیست.- 62

1( آن ها معمواًل از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست آورند سوءاستفاده می کنند و به درآمدهای کارایی دست می یابند. 

2( معمواًل به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن اند و خریدوفروش برخی از کاالها، در انحصار آن ها است.

3( اگر کسی بخواهد با آن ها وارد رقابت اقتصادی شود، با انواع شگردها او را از پای در می آورند و سود خودشان را حفظ می کند. 

4( این افراد معمواًل به کسب وکارهای دارای شبهه و شک اقدام می کنند.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - 63

الف( کدام مورد جزء هزینه های تولید نیست؟ 

ب( »قیمت سرمایه« که به صاحبان آن تعلق می گیرد، چیست؟

2( الف( اجارۀ دفتر کار برای کارگاه، ب( حقوق 1( الف( فروش محصوالت و دریافت پول آن ها، ب( سود  

4( الف( خرید ماشین آالت، ب( بهره 3( الف( استخدام تعدادی کارگر و کارمند، ب( مزد 

کدام مورد جزء »هزینه های تولید« نیست؟- 64

1( پولی که برای خرید یا اجاره ماشین آالت مصرف می شود. 

2( پولی که به ازای استخدام تعدادی کارگر یا کارمند پرداخت می شود.

3( پولی که بابت خریداری یا اجاره محل کارگاه یا کارخانه مصرف می شود.

4( پولی که مابه التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد.

آقای زیرک بعد از یک سال تالش برای شرکت خود با زیان مواجه شده است، کدام گزینه راهکار مناسبی برای از بین بردن این - 65

شرایط نمی باشد؟

2( بهره وری خود را در تمام عوامل باال ببرد. 1( در هزینه های تولیدی خود صرفه جویی کند. 

4( قیمت کاالی خود را نسبت به کاالهای مشابه اش باال ببرد. 3( برای محصوالت خود بازار خوبی فراهم کند. 

به ترتیب در ازای سرمایه، زمین، نیروی کار و کمباین چه چیزی به عوامل تولید پرداخت می شود؟- 66

2( سود سهام - قیمت زمین - حقوق - قیمت کمباین 1( سود سرمایه - اجاره - دستمزد – اجاره 

4( قیمت سرمایه - اجاره بها - دستمزد – قیمت 3( قیمت - اجاره بها - حقوق - قیمت 
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عامل سرمایه فیزیکی ................ - 67

1( همان پولی است که برای خرید عوامل تولید به صاحبان آن پرداخت می شود.

2( زمینی است که برای انجام فعالیت های کشاورزی در اختیار افراد قرار داده می شود.

3( مواد اولیه ای است که در جریان تولید کاال و خدمات موردنیاز انسان به کار می رود.

4( ماشین آالت و ملزومات بادوامی هستند که خدمات حاصل از آن ها در جریان تولید به کار می رود.

تولیدکنندگان با ایجاد تغییر در کدام مورد، سعی می کنند از وضعیت زیان دوری جویند؟- 68

2( کاهش هزینه های تولید 1( افزایش تولید 

4( صرفه جویی در مواد اولیه 3( استخدام نیروی کار 

صاحب سرمایۀ مالی انتظار دارد در مقابل در اختیار قرار دادن سرمایۀ خود ...................- 69

2( مقداری از محصول تولیدی به او داده شود. 1( بهرۀ مناسبی به سرمایۀ او پرداخته شود. 

4( به سرمایه اش هم سود و هم بهره تعلق گیرد. 3( در عایدی مؤسسه تولیدی شریک باشد. 

کدام یک در ارتباط با هزینه های تولید نادرست است؟- 70

1( کشاورزی که تا قبل از خرمن کردن و به دست آوردن عایدی هزینه می کند. 

2( مبالغی که تولیدکنندگان نقش برای تولید کفش صرف می کنند. 

3( وقتی که پدرتان اتومبیل جدید و خانه نو خریداری می کند. 

4( وقتی محلی را به عنوان کارگاه اجاره می کنیم.

یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست باید ............ و .............. - 71

2( سود و زیان را محاسبه نماید. 1( هزینه ها - درآمدهایش را محاسبه کند.  

4( میزان تولید و سود آن را برآورد کند. 3( درآمدها و سود خود را برآورد کند. 

کدام یک از گزینه های زیر بیانگر »یادگیرنده« بودن یک کارآفرین که از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق می باشد، است؟- 72

1( ایده ها را به محصوالت جدید، فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند.

2( از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط وفق می دهند.

3( آنان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.

4( فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند.

اینکه »کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند« و آنان »منابع را به شکل کارایی مدیریت و - 73

هماهنگ می کنند« هریک به ترتیب بیان کننده کدام یک از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق می تواند باشد؟

2( سازمان دهنده - خوش بین 1( خوش بین - سازمان دهنده 

4( تیزبین - سازمان دهنده 3( یادگیرنده – تیزبین 
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کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 74

الف( »نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله« کدام یک از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق را بیان می دارد. 

ب( کارآفرین باید توانایی مالی ........... را برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشد و بداند که ............ .

1( الف( پرانگیزه، ب( کافی - در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر روبه رو شود. 

2( الف( سازمان دهنده، ب( الزم - در ابتدای کارش ممکن است با ناکامی مواجه شود.

3( الف( پرانگیزه، ب( الزم - در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود.

4( الف( سازمان دهنده، ب( کافی - در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود.

جدیدی - 75 اقتصادی  فعالیت  تا  می آورند  میدان  به  تدبیر  و  شجاعت  با  را  شان  خوشنامی  و  پس انداز  »کارآفرینان  که  عبارت  این 

راه اندازی کنند« بیانگر کدام ویژگی مشترک کارآفرینان موفق است؟

4( پرانگیزه 3( ریسک پذیر  2( خوش بین  1( نوآور 

کارآفرین الزم است تا آگاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب دربارۀ ............... داشته باشد.- 76

1( موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار

2( بازار فروش، شناخت رقبا، مواد اولیه، پشت کار

3( روابط عمومی، بازار فروش، حمل ونقل، استخدام نیروی کار، توان مالی کافی 

4( سرمایۀ کافی، شناخت رقبا، روابط عمومی باال، کشف ایده های نو

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - 77

الف( چه چیزی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب وکار زنده نگه داشته شود؟ 

ب( کارآفرینان .................... خود را امیدوارانه به کسب وکارهای ................... تبدیل می کنند.

2( الف( کارآفرینی، ب( ایده های - سودآور  1( الف( پشت کار، ب( سرمایه های – سودآور 

4( الف( کارآفرینی، ب( افکار – مولد 3( الف( پشت کار، ب( ایده های – مولد 

کسی که می خواهد کارآفرین باشد، ................- 78

1( باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. 

2( باید تئوری الزم برای شروع انجام کار را فراگرفته باشد و مطالعۀ زیادی در آن مورد داشته باشد.

3( باید قدرت ایجاد ارتباط با دیگران را داشته باشد تا بتوان محصوالت خود را تولید و به فروش برساند.

4( باید سرمایه کافی و الزم را برای خرید مواد اولیه و شروع فعالیت تولیدی داشته باشد.

در رابطه با راه اندازی یک کسب وکار جدید می توان گفت:- 79

2( عدة خاصی از افراد می توانند به آن عمل کنند. 1( هرکسی می تواند این کار را انجام دهد.  

4( اصل اول سرمایه است که این عمل را ممکن می سازد. 3( هرکسی که عالقمند باشند قادر به آن است. 
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کدام مفهوم از ویژگی های یک کارآفرین محسوب نمی گردد؟- 80

1( بینشی که او برای دیدن فرصت های کسب وکار دارد دیگران از مشاهده آن ناتوان هستند اگرچه ممکن است به ذهنشان خطور کند. 

2( یک کارآفرین شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. 

3( یک کارآفرین ایده های خود را امیدوارانه به کسب وکارهای سودآور تبدیل می کنند.

4( یک کارآفرین موفق ضرورتًا از ابتدا حتی کارآفرین نبوده با حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های خود او را به درجه ای باالی موفقیت می رساند.

کارآفرین کسی است که با .............. و ............... محصوالت جدید تولید و عرضه می کند یا ............... .- 81

1( نوآوری - خطرپذیری - راه های جدیدی برای تولید کشف می کند. 

2( جدیت - عالقه - بازارهای جدیدی برای تولیدات خود می یابد. 

3( نوآوری - عالقه - راه های جدید سودآور را با دیدگاه باز پیدا می کند.

4( جدیت - هوشمندی - راه های جدیدی برای تولید کشف می کند.

کدام عبارت در مورد یک کارآفرین نادرست است؟- 82

1( یک کارآفرین موفق ضرورتًا از ابتدا حتی کارآفرین نبوده است.

2( یک کارآفرین با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات اطراف دست به کار می روند.

3( یک کارآفرین قدم به قدم از سطوح ابتدایی کار به درجه های باالی آن دست می یابد.

4( یک کارآفرین از ابتدا ضرورتًا یک مبتکر می باشد و اطراف خود را به خوبی می شناسد.

کدام مورد انگیزه الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه می دارد؟- 83

1( با اینکه احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست. 

2( عالقه آنان و پیگیری برای موفقیت در کسب وکار این امر را باعث می گردد. 

3( کسب درآمد و سود و پیش گرفتن از رقبا از جمله عوامل مهم این حرکت است. 

4( گسترش فعالیت و عالقه آنان به کار و تالش و نشان دادن خالقیت خودشان.

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر را به ترتیب مشخص می کند. - 84

الف( کارآفرینان با ................... و ................ خود از کسب وکارها .................. 

ب( چه تعداد از کارهای نوپا می توانند از شش سالگی عبور کنند و به کارشناسان ادامه دهند.

2( الف( جدیت - توان - سود می برند، ب( یک سوم  1( الف( کار - تالش - مراقبت، ب( نیمی 

4( الف( کار - تالش - سود می برند، ب( اکثرشان 3( الف( کار - تالش - مراقبت است، ب( اکثرشان 

کدام گزینه نادرست است؟- 85

1( روزانه هزاران کسب وکار جدید در دنیا متولد می شود و هزاران کسب وکار می میرد.

2( در ایران ساالنه بیش از دویست هزار شرکت ثبت می شود.

3( شرکت های ثبت شده در ایران کارآفرین یا مؤسس دارند که آن ها را تأسیس می کنند.

4( هدف مؤسسات شرکت ها آن است تا با تولید کاال و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم سود ببرند.
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یک کارآفرین موفق باید بتواند ............ و ............ را درست محاسبه کند.- 86

4( توانایی - درآمدهایش 3( خطرات - هزینه هایش  2( خطرات - ریسک کارش  1( هزینه ها – درآمدهایش 

کدام یک جزء هزینه های تولید نیست؟- 87

1( پولی که برای خرید یا اجاره ماشین آالت مصرف می شود. 

2( پولی که به ازای استخدام تعدادی کارگر یا کارمند پرداخت می شود.

3( پولی که بابت خریداری یا اجاره محل کارگاه یا کارخانه صرف می شود. 

4( پولی که مابه التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکنندۀ از فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد.

تولیدکننده ای در طول سال گذشته هزینه های زیر را متحمل شده و از این طریق 600 واحد کاال هریک به ارزش 450,000 تومان - 88

تولید کرده و فروخته است. سود این تولیدکنندۀ چند تومان است؟

۸00,000 تومانحقوق ماهانۀ هریک از کارکنان

5تعداد کارکنان

 30,000,000 تومانهزینۀ ساالنۀ خرید مواد اولیه

55,000,000 تومانهزینۀ ساالنۀ اجاره ماشین آالت

1,۸00,000 تومانهزینۀ ماهانۀ اجاره کارگاه

114,500,000 )4  115,400,000 )3  123,500,000 )2  1۹2,000,000 )1

کدام گزینه بیانگر تالش تولیدکنندۀ برای جلوگیری از وضعیت زیان نیست؟- 89

2( بهره وری خود را در استفاده از عوامل تولید افزایش دهد.  1( از استخدام نیروی کار غیر الزم جلوگیری می کند. 

4( در مواد اولیه و انرژی صرفه جویی می کند. 3( کاهش قیمت کاالی خود 

کدام گزینه در ارتباط با کارآفرینان صحیح است؟- 90

1( الزم نیست کارآفرین توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب وکارش را داشته باشد. 

2( کارآفرین باید بداند که در آغاز کارش حتمًا با موفقیت روبه رو می شود.

3( یکی از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق ریسک گریز بودن آن ها است. 

4( کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند.

قیمت - 91 به  را  آن ها  از  کدام  هر  که  صورتی  در  است؛  کرده  تولید  مردانه  پیراهن  عدد   500 گذشته  سال  در  پوشاک  تولیدکنندۀ  یک 

700,000 ریال فروخته باشد؛ درآمد تولیدکنندۀ در سال گذشته معادل چند تومان بوده است؟

2( 35,000,000 تومان 1( 300,000,000 ریال  

4( 70,500 تومان 3( 700,000 ریال  
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با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، عملکرد اقتصادی یک بنگاه اقتصادی با 6 نفر کارمند و تولید سالیانه 18 دستگاه هریک - 92

به ارزش 25 میلیون تومان، کدام است؟

2 میلیون ریالحقوق متوسط ماهیانه فرد1

3/5 میلیون ریالاجارۀ ماهیانه2

35 درصد اجاره سالیانههزینه استهالک سالیانه3

23 حقوق سالیانه کارمندانهزینۀ خرید مواد اولیۀ موردنیاز سالیانه4

2( 2۹۶ میلیون تومان ضرر یا زیان 1( 2۹۶ میلیون تومان سود  

4( 153/3 میلیون تومان ضرر یا زیان 3( 153/3میلیون تومان سود 

تولید سالیانۀ 2200 - 93 و  کارمند  نفر  با 15  اقتصادی  بنگاه  نتیجه عملکرد سالیانه یک  زیر،  ارائه شده در جدول  به اطالعات  توجه  با 

دستگاه هر یک به ارزش: 1,200,000 ریال کدام است؟

12,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانۀ کارگاه تولیدی1

۸50,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه هر فرد کارمند تولیدی و اداری2

1۸5,000,000 ریالخرید مواد اولیه موردنیاز سالیانه به ارزش3

ریال معادل 30% حقوق سالیانه کارمندانهزینۀ استهالک سالیانۀ ماشین های تولیدی4

2( 2,121,150,000 سود 1( 2,112,150,000 زیان  

4( 2,112,100,000 سود 3( 2,211,100,000 زیان  

با توجه به اطالعات ارائۀ شده در جدول زیر، نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 12 نفر کارمند و تولید سالیانۀ 400 دستگاه - 94

هر کدام به ارزش 900،000 ریال، کدام است؟ 

10,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانۀ کارگاه تولیدی1

700,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه هر فرد کارمند اداری و تولیدی، معادل2

17۸,000,000 ریالخرید مواد اولیۀ موردنیاز سالیانه به ارزش3

25 % حقوق سالیانه کارمندانهزینه استهالک سالیانه ماشین های تولیدی معادل4

2( 43,200,000 ریال: سود 1( 42,200,000 ریال: زیان  

4( ۶4,000,000 ریال: زیان 3( ۶3,000,000 ریال: سود  

عبارت »ایده ها را به محصوالت جدید، فراینده ها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند« مربوط به کدام یک از ویژگی های مشترک - 95

کارآفرینان موفق است؟ 

4( پرانگیزه 4( سازمان دهنده  2( یادگیرنده  1( نوآور  
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صاحبان عوامل تولید در قبال زمین، سرمایۀ فیزیکی و نیروی انسانی که در اختیار تولیدکنندۀ قرار می دهند. مبالغی تحت عنوان - 96
................. ، .................. و ................... دریافت می کنند. 

2( قیمت یا اجاره، مزد یا حقوق، قیمت یا اجاره 1( سود، سود، مزد یا حقوق 
4( قیمت یا اجاره، قیمت یا اجاره، مزد یا حقوق 3( اجاره، سود، مزد یا حقوق 

با توجه به ویژگی یک کسب وکار و کارآفرینان، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ - 97
الف( کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب وکارها مراقبت می کنند. 

ب( بسیاری از کسب وکارهای نوپا عمری طوالنی دارند به طوری که بیش از نیمی از آن ها می توانند از شش سالگی عبور کنند. 
ج( همان طور که احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد، احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست. 

د( انگیزۀ الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرفتن خطرات آن توسط کارآفرینان، رفع نیاز مردم است.
4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

کدام یک از موارد زیر از اقدامات تولیدکننده ای که دچار ضرر شده، نیست؟ - 98
1( سعی می کند با صرفه جویی و افزایش بهره وری، هزینه های تولید را کاهش دهد. 

2( از طریق بازاریابی، از اسراف در مصرف مواد اولیه و انرژی جلوگیری کند. 
3( سعی می کند با کاهش هزینه ها از وضعیت زیان دوری کند؛ بدون اینکه از میزان تولید بکاهد. 

3( با افزایش درآمد تالش می کند از وضعیت زیان دوری کند و بدین ترتیب به سود خود اضافه کند.

هر یک از عبارات زیر به ترتیب مبین کدام مفهوم اند؟ - 99
الف( مواد اولیه ای که در خط تولید باید استفاده شود. 

ب( هزینه ای که تولیدکنندۀ به صاحب زمین می پردازد. 
ج( هزینه ای که تولیدکنندۀ به کارگران و کارمندان خود می پردازد. 

د( در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی هم می توانند ................ شوند و هم می توانند دستمزد بگیرند و در سود و زیان شریک نشوند. 
1( الف( هزینۀ مستقیم تولید، ب( مزد، ج( حقوق، د( صاحب سرمایه

2( الف( هزینۀ مستقیم تولید، ب( اجاره، ج( مزد، د( صاحب تولید 
3( الف( هزینه های غیرمستقیم تولید، ب( اجاره، ج( مزد، د( صاحب سرمایه
4( الف( هزینه های غیرمستقیم تولید، ب( مزد، ج( حقوق، د( صاحب تولید

100 - 350 سالیانۀ  تولید  و  کارمند  نفر   12 با  اقتصادی  بنگاه  یک  سالیانۀ  عملکرد  نتیجۀ  زیر،  جدول  در  ارائه شده  اطالعات  به  توجه  با 
دستگاه هر کدام به ارزش 900,000 ریال کدام است؟ )با تغییر(

10,000,000 ریالاجاره ماهیانه معادل1

700,000 ریالحقوق متوسط ماهیانۀ هر فرد معادل2

17۸,000,000 ریالخرید مواد اولیه موردنیاز سالیانه به ارزش3

معادل 25 % حقوق سالیانه کارمندانهزینۀ استهالک سالیانه4

2( 43,200,000 ریال سود یا منفعت 1( 42,200,000 ریال زبان یا ضرر 

4( 10۹,000,000 ریال زیان یا ضرر 3( ۶3,000,000 ریال سود یا منفعت 
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کدام گزینه از شیوه های معمول برای کاهش هزینه یا افزایش درآمد است؟ - 101

1( فراهم آوردن بازار خوب و فروش محصوالت با قیمت مناسب

2( استخدام نیروی کار غیر الزم، ریخت وپاش و کاهش بهره وری 

3( کاهش دستمزد نیروهای کار یا عقد قراردادهای ارزان قیمت با کارگران

4( افزایش مصرف در مواد اولیه و انرژی

در کدام گزینه تعریف هزینه تولید به صورت کامل تری آمده است؟ - 102

1( پولی که بابت اجاره محل کسب وکار پرداخت می شود. 

2( پولی که بابت تولید کاالها و خدمات صرف می شود.

3( پولی که بابت پرداخت دستمزد به کارگران و کارمندان تحت استخدام پرداخت می شود. 

4( پولی که بابت خرید مواد اولیه صرف می شود.

خانم جمالی زاده مدیر یک مدرسۀ غیردولتی است. وی فردی منظم و با انگیزه است، ایشان با هدف فراهم آوردن محیطی مناسب - 103

برای آموزش وپرورش دانش آموزان و کسب سود خود، با اشتیاق و پایداری فراوان به دنبال حل مسائل و ضعف های بخش های مختلف 

مدرسه می پردازد. خانم جمالی زاده کدام ویژگی مشترک کارآفرینان موفق را داراست؟ 

2( پرانگیزه 1( تیزبین  

4( ریسک پذیر 3( سازمان دهنده 

کدام یک از موارد زیر از جمله ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق نیست؟ - 104

1( فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند.

2( ایده ها را به محصوالت جدید، فرایندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. 

3( می داند که در آغاز کارش حتمًا با موفقیت روبه رو می شود.

4( منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.

با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر، عملکرد نتیجه سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 17 نفر کارمند و تولید سالیانه 560 دستگاه - 105

هریک به ارزش 8,500,000 ریال، کدام است؟

۸,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانه بنگاه تولیدی1

3,400,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه هر کارمند2

144,000,000 ریالخرید مواد اولیه موردنیاز سالیانه3

58 حقوق سالیانۀ کارمندانهزینه استهالک سالیانه4

2( 4,171,100,000 ریال سود 1( 3,۹23,۹00,000 ریال ضرر  

4( 3,4۸0,۹00,000 ریال ضرر 3( 3,3۹2,۹00,000 ریال سود 
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سهم زمین در جریان تولید به کدام صورت پرداخت می شود؟ - 106

4( اجاره  3( سود   2( مزد و حقوق   1( بهره 

برای آن که تولیدکنندۀ به سود بیشتری برسد کدام اقدام ضروری است؟ - 107

2( کشف بازار مناسب تر  1( افزایش قیمت محصوالت 

4( موارد 2 و 3  3( فروش کاال با قیمت مناسب 

کاهش هزینه ی تولید جهت جلوگیری از زبان مؤسسات از چه طریقی امکان پذیر نیست؟- 108

2( صرفه جویی در مصرف مواد  1( پرهیز از استخدام نیروی کار غیرالزم  

4( بازاریابی مناسب برای محصوالت  3( جلوگیری از تبذیر  

کدام ویژگی در ارتباط با افرادی که درآمدهای غیرقانونی دارند، نیست؟- 109

1( اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند. 

2( اگر کسی بخواهد با آن ها وارد رقابت اقتصادی شود. با انواع شگردها او را از پای درآورده و سود خودشان را حفظ می کنند.

3( به دنبال ارزان خریدن و گران فروختن اند و خریدوفروش برخی از کاالها در انحصار آن هاست. 

4( به دلیل زودتر آشکار شدن کارهای نامشروعشان در شهرها، ترجیح می دهند به روستاها کوچ کنند.

کدام یک جزء هزینه های تولید« نیست؟ - 110

1( پولی که برای خرید یا اجاره ماشین آالت مصرف می شود.

2( پولی که به ازای استخدام تعدادی کارگر یا کارمند پرداخت می شود.

3( پولی که بابت خریداری یا اجاره محل کارگاه یا کارخانه مصرف می شود. 

4( پولی که مابه التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکنندۀ از فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد.

کدام گزینه از جمله راهکارهای دوری از وضعیت زیان، از سوی تولیدکنندگان نیست؟ - 111

2( بازاریابی برای محصوالت 1( افزایش بهر دوری  

4( استخدام هرچه بیشتر نیروی کار 3( صرفه جویی 

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجه ی عملکرد ساالنه ی یک بنگاه اقتصادی با 10 کارمند و تولید سالیانه ی 400 - 112

دستگاه هر یک به ارزش 1,000,000 ریال، کدام است؟

3,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانه ی کارگاه تولیدی1

۹50,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه ی هر فرد کارمند2

155,000,000 ریالخرید مواد اولیه ی موردنیاز سالیانه3

معادل بیست درصد حقوق سالیانه ی کارمندانهزینه ی استهالک سالیانه4

2( 72,200,000 ریال »سود یا منفعت« 1( 72,200,000 ریال »زیان یا ضرر« ریال 

4( 124,300,000 »سود یا منفعت« 3( 124,300,000 ریال »زیان یا ضرر«  
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کدام گزینه کامل کننده ی جاهای خالی پرسش های زیر است؟ - 113

الف( بهره وری یعنی به دست آوردن .................. دو تولیدکنندۀ که عوامل تولید یکسانی دارند، آن که محصول ................... 

داشته باشد، بهره وری .............. داشته است. 

ب( در تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی، تولیدکنندگان سود ....................... خود را درج می کنند. 

ج( در هر سبک و کاری .................... میزان کارآفرینی را نشان می دهد. 

د( گاهی از متخصصان به عنوان ........................... یاد می شود.

1( الف( بیشترین خروجی با بیش ترین ورودی- بیش تری – بیش تری، ب( حسابداری، ج( ریسک پذیری ضرب در نیروی انسانی شاغل، د( سرمایه های اجتماعی و معنوی

2( الف( کم ترین خروجی با بیشترین ورودی- کمتری- کم تری، ب( ویژه، ج( ریسک پذیری ضرب در نیروی انسانی شاغل، د( سرمایه ی انسانی

3( الف( بیش ترین خروجی با کم ترین ورودی- بیش تری – بیش تری، ب( ویژه، ج( نوآوری ضرب در خطرپذیری، د( سرمایه ی انسانی

4( الف( بیش ترین خروجی با کم ترین ورودی- بیش تری – بیش تری، ب( حسابداری، ج( نوآوری ضرب در خطرپذیری، د( سرمایه های اجتماعی و معنوی

114 - 750 سالیانۀ  تولید  و  کارمند   4 با  اقتصادی«،  »بنگاه  یک  سالیانه  عملکرد  نتیجه،  زیر،  جدول  در  ارائه شده  اطالعات  به  توجه  با 

دستگاه به ارزش هر یک 300،000 ریال، کدام است؟

4,000,000 ریالاجاره  ماهیانه 1

200,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه ی هر فرد معادل2

4,450,000 ریالخرید مواد اولیه ی موردنیاز سالیانه به ارزش3

معادل 12 % حقوق سالیانه ی کارمندانهزینه ی استهالک سالیانه4

2( 11۶,۸۹7,000 ضرر یا زیان 1( 11۶,7۹۸,000 ضرر یا زیان 

4( 1۶1,۸۹7,000 سود یا منفعت 3( 1۶1,7۹۸,000 سود یا منفعت 

تولیدکنندگان برای افزایش سود بیشتر و جلوگیری از زبان، کدام اقدام را بایستی انجام دهند؟ - 115

2( افزایش محصوالت تولیدی  1( تبلیغات گسترده تر 

4( به کارگیری شیوهای جدید در جریان تولید 3( افزایش درآمد مؤسسه 

 با اعمال کدام اقدام زیر، تولیدکنندگان می توانند از وضعیت زیان، دوری کنند؟ - 116

2( ارزان خریدن مواد اولیه 1( استخدام نیروی ماهر  

4( کاهش هزینه ی تولید  3( به کارگیری تکنولوژی مدرن 

تولیدکنندگان برای جلوگیری از زبان یا کسب سود )بیش تر(، کدام گزینه را انتخاب می کند؟ - 117

2( فراهم کردن بازار خوبی برای فروش محصوالت  1( به کارگیری سرمایه ی مالی الزم 

4( استخدام نیروی کار الزم  3 اجاره کردن محل مناسبی برای فعالیت 
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کدام گزینه در مورد کارآفرینان صحیح بیان نشده است؟- 118

1( کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند.

گاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره  2( کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب وکار را زنده نگه دارد. کارآفرین الزم است تا آ

موقعیت شرکت پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشد.

3( کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکارش و همچنین برنامه مناسب برای به مصرف رساندن درآمد باالیی که در ابتدای کار به دست می آورد 

داشته باشد تا کسب وکارش توسعه یابد.

4( کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب وکار دارند که دیگران از مشاهده آن ناتوان اند و یا به ذهنشان خطور نمی کند و شجاعتی برای شروع یک 

سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند.

هر یک از عبارت های زیر به کدام یک از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق اشاره دارد؟- 119

»نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.- منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.- ایده ها را به 

محصوالت جدید، فرایندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند.« 

2( پرانگیزه- خوش بین- تیزبین  1( نوآور- ریسک پذیر- خوش بین  

4( پرانگیزه- سازمان دهنده- نوآور 3( یادگیرنده- نوآور – پرانگیزه 

کدام گزینه جزء هزینه های مستقیم تولید است؟ - 120

1( مقدار پول به دست آمده از اختالف درآمد و هزینه 

2( هزینۀ ساالنۀ ای که باید بابت تعمیر تجهیزات خرج می شود.

3( در صورت مالک بودن ملک کارگاه تولیدی، هزینه ای که بابت اجاره این ملک از دست می دهد. 

4( مقدار پول به دست آمده از حاصل ضرب تعداد کاالی تولیدی در قیمت واحد آن.

کدام مورد جزء »هزینه های تولید« نیست؟ - 121

2( الف( استخدام تعدادی کارگر و کارمند 1( الف( اجاره دفتر کار برای کارگاه 

4( الف( خرید ماشین آالت 3( الف( فروش محصوالت و دریافت پول آن ها 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد افراد ثروتمند اما بدنام در میان مردم، نادرست است؟ - 122

1( معمواًل از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند سوءاستفاده می کنند و به درآمدهای کالنی دست می یابند. 

2( این افراد ترجیح می دهند در روستاها و محله های کوچک به فعالیت های خود بپردازند.

3( اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن اند و با رباخواری اموراتشان را می گذرانند.

4( این افراد اقتصاد خود و جامعه را علی رغم سود زیادی که می برند، در سراشیبی سقوط قرار می دهند.

چه زمانی اقتصاد در سراشیبی سقوط و انحالل قرار می گیرد؟- 123

1( زمانی که تقاضای یک کاال کم باشد. 

2( زمانی که افرادی به کسب وکارهای حرام اشتغال دارند، با احتکار محصوالت موردنیاز مردم سود سرشاری را به دست می آورند.

3( زمانی که کشور با توهم رکودی مواجه می شود. 

4( زمانی که دولت با مازاد مواجه شود.
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کدام گزینه وضعیت عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن به درستی بیان می کند؟ - 124

الف( الزم نیست کارآفرین توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب وکار را داشته باشد. 

ب( کسی که می خواهد کارآفرین باشد باید مهارت های ابتکار عمل داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال 

یا خدمتی را تولید کند. 

ج( کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند. 

د( کارآفرینان شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. 

4( غ- ص- غ- غ  3( غ- ص- ص – ص  2( ص- ص- غ- ص   1( ص- غ- ص- ص  

به ترتیب هریک از عبارت های زیر مربوط به کدام ویژگی مشترک کارآفرینان موفق می باشد؟- 125

- مدیریت و هماهنگی منابع به شکل کاال

- آموختن از کارشناسان و مشتریان و وفق دادن خود با شرایط بازار

2( سازمان دهنده- یادگیرنده  1( پرانگیزه- ریسک پذیر  

4( پرانگیزه- خوش بین 3( ریسک پذیر- خوش بین  

126 - 400 سالیانه  تولید  و  کارمند  نفر   12 با  اقتصادی  بنگاه  یک  سالیانه  عملکرد  نتیجۀ  زیر،  جدول  در  ارائه شده  اطالعات  به  توجه  با 

دستگاه هر کدام به ارزش: 900,000 کدام است؟

10,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانه ی کارگاه تولیدی1

700,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه ی هر فرد کارمند اداری و تولیدی »معادل«2

17۸,000,000 ریالخرید مواد اولیه ی موردنیاز سالیانه به ارزش3

معادل 25 درصد حقوق سالیانه کارمندانهزینه ی استهالک سالیانه ماشین های تولیدی4

2( 43,200,000 سود 1( 42,200,000 زیان  

4( ۶3,000,000 سود 3( ۶4,000,000 زیان  

با 20 نفر کارمند و تولید سالیانه 2000 - 127 با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی 

دستگاه هر یک به ارزش 3.500.000 ریال کدام است؟

۶0 میلیون ریالاجاره بهای ماهیانه ی کارگاه تولیدی1

10 میلیون ریالحقوق متوسط ماهیانه ی هر فرد کارمند اداری و تولیدی2

3۶0 میلیون ریالخرید مواد اولیه ی موردنیاز سالیانه3

13 ارزش مواد اولیه خریداری شدههزینه ی استهالک سالیانه ماشین های تولیدی4

2( 3400 میلیون ریال سود یا منفعت 1( 3400 میلیون ریال ضرر یا زیان  

4( 4500 میلیون ریال ضرر یا زیان  3( 4500 میلیون ریال سود یا منفعت 
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از ویژگی های مشترک - 128 به کدام یک  اقتصادی اند.« مربوط  به موفقیت  و دلگرم  اما مطمئن  عبارت »کارآفرینان واقع بین هستند 

کارآفرینان موفق است؟ 

4( خوش بین 3( سازمان دهنده   2( نوآور  1( پرانگیزه  

کدام یک از مشاغل زیر کارآفرینی محسوب می شود؟ - 129

2( راه اندازی خدمات فروش اینترنتی  1( استخدام در شرکت دولتی  

4( کار در یک رستوران زنجیره ای بزرگ 3( حسابداری شرکت خصوصی 

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به اقدام تولیدکنندگان برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها اشاره دارد؟ - 130

1( کاهش میزان فروش کاال- کاهش قیمت کاال

2( پیدا کردن بازار مناسب برای کاال- پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم 

3( استخدام نیروی کار غیر الزم- جلوگیری از ریخت وپاش

4( صرفه جویی در مواد اولیه- کاهش میزان فروش کاال 

کارآفرین کسی است که با ........................ و ........................، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های - 131

جدیدی برای تولید کشف می کند.

4( ابتکار عمل-شجاعت 3( تخصص – انگیزه  2( نوآوری- خطرپذیری   گاهی- دانش زیاد   1( آ

عده خاصی از افراد می توانند کسب وکار جدید راه اندازی کنند. کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید ........................... - 132

را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. 

2( مهارت های کار گروهی 1( مهارت های تصمیم گیری  

4( مهارت های سازمان دهی 3( مهارت های ابتکار عمل 

جواب سؤال های زیر کدام است؟ - 133

الف( در پایان هر تولید چه چیزهایی به صاحب کار )یا صاحبان کار( می رسد؟ 

ب( چگونه یک تولیدکنندۀ می تواند میزان درآمد حاصل از فروش را افزایش دهد؟ 

ج( کدام جمله مصداق »هدف، وسیله را توجیه نمی کند« است؟

1( الف( همه محصول و سود و زیان. ب( با بازاریابی محصوالت خود، بازار خوبی فراهم کند و آن ها را با قیمت مناسب بفروشد. ج( افرادی که معمواًل از رانت ها 

و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند، سوءاستفاده می کنند و به درآمدهای کالنی دست می یابند.

2( الف( درآمد و هزینه و دستمزد. ب( با پرهیز از استخدام نیروی کار اضافی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و جلوگیری از ریخت وپاش ها. ج( افرادی 

که از راه های قانونی و شرعی به درآمدهای کالنی دست می یابند.

3. الف( درآمد و هزینه و دستمزد. ب( با پرهیز از استخدام نیروی کار اضافی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و جلوگیری از ریخت وپاش ها. ج( افرادی 

که معمواًل از رانت ها و موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست می آورند، سوءاستفاده می کنند و به درآمدهای کالنی دست می یابند.

4( الف( درآمد و هزینه و سود. ب( با بازاریابی محصوالت خود بازار خوبی فراهم کند و آن ها را با قیمت مناسب بفروشد. ج( افرادی که از راه های قانونی و شرعی 

به درآمدهای کالنی دست می یابند.
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جمالت زیر به ترتیب در توضیح کدام ویژگی مشترک کارآفرینان موفق آمده است؟ - 134
الف( پس انداز و خوشنامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند. 

ب( کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند. 
ج( از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند. 

د( فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند. 
2( خوش بین- ریسک پذیر- یادگیرنده- تیزبین  1( ریسک پذیر- خوش بین- یادگیرنده – تیزبین 

4( ریسک پذیر- پرانگیزه- یادگیرنده- تیزبین 3( ریسک پذیر- خوش بین- تیزبین- یادگیرنده 

اقتصادی - 135 مشاور  همچنین  و  ایران  در  بخاری دستی  و  خوراک پزی  چراغ  سماور،  تولیدکنندۀ  اولین  عالی نسب  مصطفی  میر 
رئیس جمهور بود. به نظر شما مهم ترین ویژگی ایشان به عنوان یک کارآفرین موفق چه بود؟ 

1( حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های خود و اتفاقات اطراف
2( ضرورتًا از ابتدا یک کارآفرین بوده است. 

3( موفقیت برای او قدم به قدم حاصل نشد و یک شبه به درجات باالی موفقیت رسید.
4( علی رغم نبود توانایی مالی الزم موفق به راه اندازی کسب وکارش می شود.

136 - 550 سالیانه  تولید  و  کارمند  نفر   11 با  اقتصادی  بنگاه  یک  سالیانه  عملکرد  نتیجه  زیر،  جدول  در  ارائه شده  اطالعات  به  توجه  با 
دستگاه هر کدام به ارزش 800,000 ریال کدام است؟ 

۸50,000 ریالحقوق متوسط ماهیانه هر فرد کارمند1

12,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانه کارگاه تولیدی2

34 حقوق سالیانه کارمندانهزینۀ سالیانۀ خرید مواد اولیه3
20 درصد هزینۀ سالیانۀ خرید مواد اولیهزینه استهالک سالیانه ماشین های تولیدی4

2( ۸۸,۸20,000 ریال سود یا منفعت 1( ۸2,۸20,000 ریال سود یا منفعت  
4( ۸,۸20,000 ریال ضرر یا زیان 3( ۸2,۸20,000 ریال ضرر یا زیان 

باتوجه به اطالعات جدول زیر:- 137

500تعداد کل محصول تولیدی

5 نفرتعداد کارگران

۹00 ریالهزینه استهالک ساالنه ماشین آالت تولیدی

150 ریالهزینه خرید مواد اولیه موردنیاز ساالنه

200 ریالحقوق ماهانۀ هر کارگر

۶0 ریالقیمت هر واحد محصول تولیدی

سود ساالنه بنگاه چند ریال است؟
1۶ ,۹50 )4  1۶,120 )3  1۶ ،720 )2  1۶ ،250 )1
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سسلاوس
گاه شوید.  - اگر به عنوان یک کارآفرین و یا تولیدکننده وارد میدان اقتصاد شوید، باید ابتدا از منابع یا عوامل تولید خودآ

- محدودیت منابع، مفهوم هزینه ی فرصت را به همراه دارد. 
- عوامل تولید: سرمایه، نیروی کار، منابع طبیعی )زمین(. دانش و مهارت نیروی انسانی جزء سرمایه های انسانی است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را بازگردانید »هزینه ی هدررفته« نام دارد؛ این هزینه ها نباید تأثیری س2سوال
در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س3سوال
الف( میزان سود برابر است با تفاوت درآمد و هزینه. 

از  جلوگیری  یا  انرژی  و  اولیه  مواد  در  صرفه جویی  یا  الزم  غیر  کار  نیروی  استخدام  از  پرهیز  مثل  بهره وری،  افزایش  و  صرفه جویی  با  بتوانید  است  ممکن  ب( 
ریخت وپاش ها، هزینه تولید را بدون این که از میزان تولد کم کنید، کاهش دهید. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خریدوفروش یا قاچاق برخی از کاالها، در انحصار افرادی است که به کسب وکارهای حرام مشغول اند. س4سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س5سوال
- عده ی خاصی از افراد می تواند یک کسب وکار جدید راه اندازی کنند. 

- تنها نیمی از کسب وکارهای نوپا می توانند از ۶ سالگی عبور کنند. 
- کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید کشف می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س6سوال
تشریح عبارت صحیح: مقایسۀ منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است.

هزینه فرصت هر انتخاب، ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س7سوال
بررسی موارد: 

الف( احتکار: جمع کردن کاالی موردنیاز مردم در مواقع ضروری و گران فروختن آن ها چندی بعد و کسب سودی سرشار از این راه! 
ب( در هیچ شرایطی هدف، وسیله را توجیه نمی کند زیرا شخصی که ربا می گیرد، در زمان مقرر باید اصل پول )که از ابتدا نداشته!( را با سود باالیی که مقررشده 
به رباخوار پس بدهد و قطعًا کاری دشوار و مضر برای شخصی است که ربا می گیرد. شخص رباخوار هم بدون هیچ تالشی از پول خود )سرمایۀ مالی( سود کسب 

می کند که این نوع کسب درآمد کاماًل حرام است. 
ج( افرادی که با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به هم نوعشان ظلم می کنند، برکتی که به واسطۀ کسب درآمد حالل به دست می آید را از زندگی خودشان 

دور کرده و اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهد.

پاسخنامه تشریحی

درس اول )فصل اول(
دهم
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. س8سوال

بررسی موارد: 

الف( پرانگیزه: نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند. 

ب( خوش بین کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی اند. 

ج( تیزبین: فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند. 

د( یادگیرنده: از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر درآمد بیشتر از هزینه باشد، بنگاه تولیدی سود کرده است. س9سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س10سوال

تشریح گزینه های نادرست: 

گزینه )1(: کارآفرین بینشی برای دیدن فرصت های کسب وکار دارد که دیگران از مشاهدۀ آن ناتوان اند.

گزینۀ )2(: عدۀ خاصی از افراد می توانند کسب وکار جدید را راه اندازی کنند. 

گزینۀ )4(: آن ها ایده های خود را امید و ارائه به کسب وکارهای سودآور تبدیل می کنند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید س11سوال

کشف می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه )1(: افراد کارآفرین لزومًا ثروتمند نیستند. 

گزینة )3(: کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب وکار را زنده نگه دارد. 

گزینه )4(: یک کارآفرین موفق ضرورتًا از ابتدا حتی کارآفرین نبوده است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س12سوال

الف( این که هر موضوع برای چه کسی هزینه محسوب می شود و برای چه کسی هزینه محسوب نمی شود، مربوط به قانون پنجم یعنی مقایسه بین هزینه ها و 

منافع است. 

ب( این عبارت به علت ذکر »چگونگی ارزیابی هزینه ها« به قانون چهارم یعنی فراموش کردن هزینه های هدررفته اشاره دارد. 

ج( با شناسایی منابع می توانیم به این نتیجه برسیم که از هر منبع چقدر داریم و با افزایش این مقدار، میزان محصول بیشتر می شود. این مربوط به قانون اول 

یعنی شناسایی منابع است. 

د( علی رغم این که هر منبع در زمینه های مختلف، موردنیاز است، در یکجا می تواند استفاده شود. این همان اصل هزینه ی فرصت است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:س13سوال

الف( وقتی به سینما می رویم، داریم محصول را خریداری می کنیم تا مصرف کنیم، پس تولید در این میان انجام نمی شود. می توان نتیجه گرفت که اینجا پول 

امکانات ما است به منبع تولید )سرمایه ی مالی(.

قیمت هر کاال × تعداد کاال = درآمد د(   

هزینه ها × درآمد = سود  
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. س14سوال

الف( اگر فردی صرفًا ویژگی های کارآفرین موفق مثل نوآوری یا ریسک پذیری را داشته باشد، آنگاه لزومی ندارد تا در زمینه علمی خاص تخصصی داشته باشد. 

ب( شیوه ی تقسیم سود در تعاونی ها به شکل مشخصی است، به این صورت که هر کس به نسبت سرمایه ی اولیه ای که وارد کار کرده است، سود دریافت می کند. 

ج( چون یک شخص فروشگاه را احداث کرده، پس این سازمان تولید شخصی است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س15سوال

الف( بهره وری = به دست آوردن بیش ترین خروجی )تولید( با کم ترین ورودی )کمترین هزینه( 

در بین دو تولیدکننده که هر دو عوامل تولید یکسان دارند، آن که محصول بیشتری تولید کند، بهره وری بیشتری دارد. 

ب( تولیدکنندگان برای انجام فعالیت های تولیدی خویش به ورودی های مختلفی نظیر نیروی کار، مواد اولیه، تجهیزات و سایر ملزومات نیازمندند که به آن ها 

تولید  برای مثال، یک موسسه ی  دارند،  نیاز  نهاده های متفاوتی  به  تولیدکنندگان کاالهای مختلف  بدیهی است که  تولید می گویند.  یا عوامل  تولید  نهاده های 

محصوالت کشاورزی، به زمین کشاورزی، نیروی کار، آب، کود، انبار و سردخانه نیاز دارد، در حالی که یک موسسه ی تولید محصوالت صنعتی به نیروی کار، 

ماشین آالت، مواد اولیه و نظایر آن نیازمند است. 

ج( کاال مفهومی اقتصادی است، بنابراین اشیایی که در بازار خریدوفروش نمی شوند، کاال به شمار نمی روند.

← کاالی سرمایه ای  د( یخچال ویترینی فروشگاه ها 

← کاالی بادوام  یخچال خانه 

← خدمات  مشاوره حقوقی 

← خدمات  رانندگان 

هـ( اگر فردی با کوچک ترین تغییر در قیمت، مصرف کاالیی را تغییر دهد، اصطالحًا آن کاال، کاالی لوکس و تجملی نام دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ممکن است بتوان با صرفه جویی و افزایش بهره وری، مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم، یا صرفه جویی در مواد س16سوال

اولیه و انرژی یا جلوگیری از ریخت وپاش ها هزینه ی تولید را کاهش داد و از وضعیت زیان دوری کرد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س17سوال

- کارآفرینان واقع بین اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند: خوش بین 

- ایده ها را به محصوالت جدید، فرآیندها و کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند: نوآور 

- فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند: تیزبین 

- پس انداز و خوشنامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند: ریسک پذیر 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کارآفرین باید توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت س18سوال

کم تر یا عدم موفقیت روبه رو شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست: س19سوال

- تنها نیمی از کسب وکارهای نوپا می توانند از شش سالگی عبور کنند و به کارشان ادامه دهند. 

- کارآفرین با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند. 

- عده ی خاصی از افراد می تواند یک کسب وکار جدید را راه اندازی کنند.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر: س20سوال

گزینه ی 1: نوآوری و خطرپذیری در تولید و عرضه ی کاال صورت نگرفته است. 

گزینه ی 3: کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشد. 

گزینه ی 4: تدریس در مدرسه ی دولتی مصداق کارآفرینی نیست. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست: س21سوال

- بسیاری از کسب وکارهای نوپا عمر کوتاهی دارند. 

- کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب وکار دارند که دیگران از مشاهده ی آن ناتوان اند و یا به ذهنشان خطور نمی کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س22سوال

الف( انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف، برنامه ها و مأموریت هایی از جمله آبادانی زمین و رفع نیازهای خود، خانواده و دیگران را دارد. رفع این نیازها 

از طریق منابع و امکاناتی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته است. در این تصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی »نیازهای انسان« و »منابع 

و امکانات« روبه رو می شویم. 

ب( نیازهای انسان محرک فعالیت و تالش او است. 

ج( پیگیری نیازهای کاذب و یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی، موجب توقف و یا انحطاط انسان می شود.

د( کمیابی: انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود نیز محدود است.

هـ( بررسی قسمت همه در گزینه ها: 

گزینه ی 1: درست است. 

گزینه ی 2: نادرست است. ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده و انتخاب نادرستی داشته باشیم اما در مورد »روش انتخاب« )هزینه - 

فایده ( هیچ گاه اشتباه نمی کنیم. 

گزینه ی 3: نادرست است. تولیدکننده ای که از کیفیت محصول خود می کاهد، فروشنده ای که کم فروشی و یا از بی اطالعی مشتری سوءاستفاده می کند، همه 

برای کسب منفعت، به این انتخاب ها دست می زنند اما منفعتی کم، موقتی و کوتاه مدت را با منافع فریاد، دائمی و بلندمدت جایگزین کرده اند، به عبارت دیگر 

»عقالنی« رفتار نکرده اند. 

گزینه ی 4: درست است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س23سوال

الف( کارآفرین تیزبین، صحیح است نه ریزبین 

ب( اگر هزینه ها بیشتر از درآمد باشد، ضرر و اگر کم تر از آن باشد، سود کرده ایم. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س24سوال

الف( با شناخت درست هزینه ها و درآمدها، می توان در کار خود موفق شد. 

ب( از آنجایی که در کنار هم نگه داشتن عوامل تولید کاری دشوار است، کارآفرین به تالش دوچندان نیاز دارد. کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید مهارت های 

ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. به همین دلیل کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد 

تا کسب وکار را زنده نگه دارد.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. س25سوال

الف( کارکنان حقوق دریافت می کنند. 

ب( به زمین )منظور از زمین، محل کار است( اجاره یا قیمت آن تعلق می گیرد. 

ج( به سرمایه ی فیزیکی )مثل تراکتور( اجاره یا قیمت آن تعلق می گیرد، اما وقتی آن را خریده ایم، قیمت آن را باید بپردازیم. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: س26سوال

ج( در این عبارت به اشتباه ذکرشده است که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک مهاجرت می کنند، بلکه این افراد در شهرهای کوچک زودتر دستشان رو می شوند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س27سوال

الف( هزینه ی تولید مخارجی است که برای روی دادن تولید الزم است پرداخت شود، مثل پرداختن حقوق کارکنان. 

ب( سازمان دهندگی مربوط به منابع است، یعنی این که از هر کدام بهترین بهره وری را بگیریم و از آن ها در جای مناسب استفاده کنیم. 

ج( خطرپذیری و نوآوری دو ویژگی اساسی کارآفرین برای ایجاد محصوالت جدید است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه به بحث بازاریابی که از راه های افزایش درآمده است، اشاره شده و به هزینه ها کاری ندارد. س28سوال

← کاهش هزینه  بررسی سایر گزینه ها: 1( کاهش نیروی کار غیر الزم 

← کاهش هزینه  2( کاهش مصرف مواد اولیه ی غیر الزم 

← کاهش هزینه  4( کاهش ریخت وپاش ها 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س29سوال

الف( کارآفرینان بینشی دارند که فرصت ها را می بینند و بقیه از دیدن آن ها ناتوان هستند. 

ب( همه ی افراد با درآمد زیاد و امکانات فراوان در میان مردم بدنام نیستند، بلکه کسانی چندان محبوب، محسوب نمی شوند که از راه های نادرست درآمد کسب می کنند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س30سوال

الف( مراقبت از کسب وکار جدید و نوپا، کار چندان راحتی نیست. به همین دلیل تنها نیمی از این کسب وکارها از شش سالگی عبور می کنند.

ب( تدریس در مدرسه ی خصوصی یا عضویت در ارتش، کارآفرینی محسوب نمی شود، زیرا آغاز کار با فرد نبوده است اما ساندویچ فروشی یا خدمات باغبانی را 

چون خود فرد شروع کرده، کارآفرینی محسوب می شود.

ج( این افراد که معمواًل از راه های ناروا درآمد کسب می کنند، معمواًل به کسب وکارهای حرام اشتغال دارند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:س31سوال

1( منظور از نوآور بودن این است که ایده ها را به محصوالت جدید یا کسب وکارهای جدید تبدیل کند که در هیچ جای من به آن اشاره نشده است. 

2( وقتی از اطمینان به موفقیت صحبت می شود، درواقع به خوش بینی اشاره شده است. 

گاه در کسب وکار نشان از یادگیرنده بودن دارد.  3( جلسات مکرر با افراد آ

4( این که شور و اشتیاق فراوان دارد، یعنی کارآفرین پرانگیزه است.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید س32سوال

کشف می کند. 

گاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات  بررسی سایر گزینه ها: 1( کارآفرینی به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب وکار را زنده نگه دارد. کارآفرین الزم است تا آ

مناسب درباره ی موقعیت شرکت، پیشنهاد محصول، قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی کار داشته باشید. 

3( کارآفرینان شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. آن ها ایده های خود را امیدوارانه به کسب وکارهای سودآور تبدیل می کنند. 

4( کارآفرین باید توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب وکارش را داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کم تر یا عدم موفقیت روبه رو شود. 

تیزبینی به این معنا است که کارآفرین فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بیند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س33سوال

الف( هزینه های تولید: اجاره، دستمزد کارکنان و...

ب( نوآور: ایده ها را به محصوالت جدید، فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کند. 

ج( کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س34سوال

الف( منظور از پرانگیزگی کارآفرین این است که وی دارای نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسائل و مشکالت است. 

ب( تخصص گرایی بیشتر، امکان رقابت باالتر، امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی و مسئولیت محدود برای سهام داران از مزایای ایجاد شرکت است. 

ج( هزینه فرصت درواقع منافع ازدست داده ی انتخاب بعدی ما است. در مثال بیان شده، ارزش گزینه ی اول ما گزینه ی انتخاب شده( 1۸ میلیون درآمد )در اینجا 

درآمد و سود برابر است( و گزینه ی دوم ما )بهترین گزینه ی انتخاب نشده( 20 میلیون است. دقت کنید تمام این 20 میلیون هزینه فرصت است. 

د( فقر نتیجه ی رکود و بیکاری است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س35سوال

الف( نور آور ب( پرانگیزه ج( یادگیرنده 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از آنجا که معمواًل دست این افراد در روستاها و محله های کوچک زود رو می شود، آن ها ترجیح می دهند به شهرهای س36سوال

بزرگ کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت بپردازند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. کارآفرین به تالش و کار زیادی نیاز دارد تا کسب وکار را زنده نگه دارد.س37سوال

»اشتیاق و توانایی حل مسئله« مربوط به پرانگیزه بودن، از ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س38سوال

الف( تراکتور برای کشاورز: سرمایه ی فیزیکی 

دریا در فعالیت های صیادی: منابع طبیعی )زمین( 

کارآفرین: عوامل انسانی 

کامیون برای شرکت های حمل ونقل: سرمایه ی فیزیکی 

مواد خام استخراج شده از معادن در فعالیت های صنعتی: منابع طبیعی )زمین( 
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ب( در هر کسب وکاری، نوآوری ضرب در خطرپذیری، میزان کارآفرینی را نشان می دهد. 
ج( سرمایه ی مالی صرف خرید یا اجاره ی سرمایه های فیزیکی، زمین و با پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. سرمایه ی مالی مستقیمًا در تولید نقش ندارد 

بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند. 
د( انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود، زیرا وظیفه ی ترکیب سایر عوامل تولید را نیز 

بر عهده دارد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. عبارت مطرح شده مربوط به ویژگی »پرانگیزه« بودن کارآفرینان موفق می باشد. س39سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. از آنجا که معمواًل دست این افراد در روستاها و محله های کوچک زود رو می شود، آن ها ترجیح می دهند به شهرهای س40سوال
بزرگ کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت های خود بپردازند. این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به هم نوعانشان ظلم می کنند، بلکه برکت را نیز از 

زندگی خودشان دور می کنند و اقتصاد خود و جامعه را در سراشیبی سقوط قرار می دهند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کارآفرینی، به معنی فراهم کردن فرصت های شغلی برای تعدادی از افراد و به خدمت گرفتن نیروی کار آنان است. س41سوال
کسانی که خود برای دیگران کار می کنند، کارآفرین نامیده می شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. پیدا کردن بازار مناسب برای کاال: افزایش درآمد س42سوال
پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم: کاهش هزینه 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند و یا راه های جدیدی برای س43سوال
تولید کشف می کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر درآمدهای به دست آمده از هزینه های تولید کمتر باشد، کسب وکار شما دچار ضرر و زیان می شود. بنابراین تالش س44سوال
می کنید با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، از وضعیت زیان دوری کنید. شما ممکن است بتوانید با صرفه جویی و افزایش بهره وری، مثل پرهیز از استخدام نیروی 
کار غیر الزم یا صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی با جلوگیری از ریخت وپاش ها، هزینه ی تولید را بدون این که از میزان تولید کم کنید، کاهش دهید. از سوی دیگر 

می توانید برای محصوالت خود، بازار خوبی فراهم کنید و کاالهایتان را با قیمت مناسب بفروشید.

باید س45سوال باشد،  کارآفرین  می خواهد  که  کسی  کنند.  راه اندازی  را  جدید  کسب وکار  یک  می توانند  افراد  از  خاصی  عده ی  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه 
مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف در کنار یکدیگر، کاال یا خدمتی را تولید کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. عبارت مطرح شده مربوط به ویژگی سازمان دهنده بودن کارآفرینان موفق می باشد.س46سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست، باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند. هم چنین در پایان تولید، س47سوال
همه ی محصول و سود و زیان هر چه که باشد، به صاحب یا صاحبان کار می رسد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( هر کارآفرینی در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کم تر یا عدم موفقیت روبه رو شود.س48سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. داشتن نظم و انضباط و توانایی حل مسئله مربوط به ویژگی پرانگیزه بودن و داشتن شجاعت به همراه تدبیر مربوط به س49سوال
ریسک پذیر بودن است. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.س50سوال

1( چهار دستگاه برای کنترل به چهار نفر بیشتر نیاز ندارد و آوردن افراد جدید افزایش هزینه است نه سود.

2( این کار احتکار است و سودش درست و حالل نیست. 

3( می توان نام کم فروشی به این کار داد، درآمد و سود آن حالل نیست. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. آن ها شجاعتی برای شروع یک سرمایه گذاری جدید دارند که دیگران فاقد آن هستند. س51سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س52سوال

الف( پرانگیزه 

ب( سازمان دهنده 

پ( خوش بین 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. می توان با صرفه جویی و افزایش بهره وری مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم یا صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی س53سوال

یا جلوگیری از ریخت وپاش ها، هزینه تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کنید کاهش دهید. از سوی دیگر می توانید برای محصوالت خود بازار خوبی فراهم 

کنید و کاالهایتان را با قیمت مناسب بفروشید.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س54سوال

= درآمد × =900 450 000 405 000 000, , , ریال    

= هزینه اجاره سالیانه × =500 000 12 6 000 000, , , ریال   

= هزینه حقوق کارکنان در یک سال × × =250 000 12 6 25 200 000, , , ریال   

= هزینه استهالک × =2
100 25 200 000 5 040 000, , , ,  

= هزینه سالیانه + + + =6 000 000 25 200 000 8 900 000 5 040 000 45 140 000, , , , , , , , , , ریال   

= سود یا زیان − =405 000 000 45 140 000 359 860 000, , , , , , ریال   

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از آنجا که معمواًل دست این افراد در روستاها و محله های کوچک زود رو می شود آن ها ترجیح می دهند به شهرهای س55سوال

بزرگ کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت های خود بپردازند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. س56سوال

الف(
→ هزینه > درآمد سود 

→ هزینه < درآمد زیان 

= درآمد → هزینه  نقطۀ سربه سر 

⇒ هزینه – درآمد

= مابه التفاوت درآمد و هزینه  سود   

ب( سود، اجاره، مزد درآمد صاحبان عوامل تولید است.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. س57سوال

= درآمد × قیمت  کل محصول   

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س58سوال

نوآوری: ایده ها را به محصوالت جدید، فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. 

تیزبین: فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س59سوال

= درآمد سالیانه  × =800 470 000 376 000 000, , , ریال   

= حقوق کارگران ماهیانه  × =6 45 000 000 27 000 000, , , , ریال    

27 حقوق سالیانه کارگران 000 000 12 324 000 000, , , ,× = ریال   

= اجاره سالیانه × =7 000 000 12 84 000 000, , , , ریال   

= مجموع هزینه ها + + + ×84 000 000 324 000 000 5 550 000 376 000 000 15
100, , , , , , ( , , )  

= 469 950 000, , ریال   

= سود یا زیان   e هزینه سالیانه - درآمد سالیانه 

376 000 000 469 950 000 93 950 000, , , , , ,− = −  
تولیدکننده متضرر شده است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای افزایش درآمد و سود می توان قیمت کاال را مناسب کرد و برای محصوالت بازار خوبی فراهم کرد.س60سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای سود بیشتری کتاب یا فیلم های مبتذل و غیراخالقی را تولید و منتشر می کند.س61سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. این افراد معمواًل به کسب وکارهای حرام اشغال دارند.س62سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س63سوال
الف( هرچیزی که جزء مزد و سود و اجاره نباشد یعنی درآمد 

= سود  ب( قیمت سرمایه 
= اجاره  قیمت زمین 

= مزد، حقوق قیمت نیروی کار 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند »هزینه تولید« می گویند. س64سوال
← نیروی کار  حقوق یا مزد 

← قیمت زمین و ماشین آالت اجاره 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در صورتی که فردی با شرایط زیان مواجه شود چند راه برای رهایی از این شرایط وجود دارد: س65سوال
1- صرفه جویی و افزایش بهره وری 

٢- کاهش هزینه های تولید بدون کاستی از میزان تولید 

٣- ایجاد بازار مناسب برای محصوالت و فروش کاالها با قیمت مناسب تر.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س66سوال

← سود  سرمایه 

← اجاره  زمین 

← دستمزد  نیروی کار 

← اجاره کمباین 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. سرمایه فیزیکی سرمایه هایی هستند که از خدمات آن ها استفاده می شود، مثل: تراکتور یا گاو آهنی و گاو.س67سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. آن ها سعی می کنند با کاهش هزینه های تولید از وضعیت زیان دوری کنند.س68سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س69سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س70سوال

نادرست است - زیرا این هزینه صرف تولید نشده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست باید هزینه ها و درآمدهایش را محاسبه کند.س71سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س72سوال

یادگیرنده: از کارشناسان همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند. 

گزینه 1  نوآوری را بیان می کند. گزینه 3 خوش بین بودن را بیان می دارد. گزینه 4 تیزبین بودن آن ها را مشخص می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س73سوال

خوش بین: کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند. 

سازمان دهنده: منابع را به شکل، کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س74سوال

الف( پرانگیزه یعنی نظام، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند. 

ب( کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س75سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س76سوال

گاهی و دانش زیادی برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره موقعیت شرکت، پیشنهاد محصوالت، قیمت گذاری، تبلیغات و استخدام نیروی  کارآفرین الزم است تا آ

کار داشته باشد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س77سوال

الف( کارآفرینی به تالش و کار زیاد نیاز دارد تا کسب وکار را زنده نگه دارد. 

ب( کارآفرینان ایده های خود را امیدوارانه به کسب وکارهای سودآور تبدیل می کنند.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. کسی که می خواهد کارآفرین باشد باید، باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع آوری عوامل مختلف س78سوال

در کنار هم کاال یا خدمتی را تولید کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عدة خاصی از افرادی می توانند یک کسب وکار جدید را راه اندازی کند.س79سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کارآفرینان بینشی برای دیدن فرصت های کسب وکار دارند که دیگران از مشاهده آن ناتوان اند و یا به ذهنشان خطور نمی کند.س80سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای تولید س81سوال

کشف می کند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. یک کارآفرین موفق ضرورتًا از ابتدا حتی کارآفرین نبوده است، اما حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های س82سوال

خود و اتفاقات اطراف او را قدم به قدم از سطوح ابتدایی کار به درجه های باالی آن می رساند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. با اینکه احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد، احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست و این س83سوال

انگیزه الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه می دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کارآفرینان با کار و تالش خود از کسب وکارها مراقبت می کنند که البته این کار چندان آسان نیست چرا که بسیاری از س84سوال

کسب وکارهای نوپا عمر کوتاهی دارند، به طوری که تنها نیمی از آن ها می توانند از شش سالگی عبور کنند و به کارشان ادامه بدهند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ایران ساالنه بیش از صد هزار شرکت ثبت می شود.س85سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. یک کارآفرین موفق باید بتواند هزینه ها و درآمدهایش را درست محاسبه کند. س86سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. پولی که مابه التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد، سود نامیده می شود س87سوال

جزء هزینه های تولید نیست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س88سوال

= درآمد ساالنه × =600 450 000 270 000 000/ / /   

هزینه های تولیدکننده ساالنه  = × × + + + × =( / ) / / / / ( / / ) /800 000 12 5 30 000 000 55 000 000 1 800 000 12 154 6000 000/ مجموع   

= سود هزینه - درآمد   

= سود − =270 000 000 154 600 000 115 400 000/ / / / / /   

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تولیدکننده با صرفه جویی و افزایش بهره وری )مانند پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم، صرفه جویی در مواد اولیه س89سوال

و انرژی یا جلوگیری از ریخت وپاش ها( هزینه تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کند کاهش می دهد و از سوی دیگر نیز، با فراهم آوردن بازار خوبی برای 

محصوالت و فروش آن ها با قیمت مناسب تالش می کند از وضعیت زیان جلوگیری می کند.
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یا راه های جدید برای تولید س90سوال با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند  گزینه 4 پاسخ صحیح است. کارآفرین کسی که 

کشف می کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س91سوال

= درآمد × قیمت  کل محصول   

x = ×700 000 500/  

x = 350 000 000, ,   ریال  → 35 000 000, , تومان   

350 ریال درآمد  000 000, , * توجه داشته باشید که در دو گزینۀ 1 و 3 اعداد به ریال آمده اند، در حالی که در صورت سؤال درآمد را به تومان خواسته است، بنابراین 

را باید به تومان تبدیل کنیم )با حذف یک صفر(

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س92سوال

= درآمد سالیانه × =18 25 450 میلیون تومان   

= حقوق سالیانه کارمندان × × =2 6 12 144 میلیون تومان   

= اجاره سالیانه × =3 5 12 42/ میلیون تومان   

=  هزینۀ استهالک سالیانه × =35
100 42 14 7/ میلیون تومان   

= هزینه خرید مواد اولیۀ موردنیاز سالیانه  × =2
3 144 96 میلیون تومان    

= مجموع هزینه های سالیانه  + + + =144 42 14 7 96 296 7/ / میلیون تومان    

= سود سالیانه هزینۀ سالیانه  -  درآمد سالیانه   

⇒ = سود سالیانه  − =450 296 7 153 3/ / میلیون تومان    

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س93سوال

= درآمد ساالنه بنگاه × =2 200 1 200 000 2 640 000 000, , , , , , ریال   

= اجاره ساالنه بنگاه  × =12 000 000 12 144 000 000, , , , ریال   

= حقوق ساالنه همه کارکنان × × =850 000 15 12 153 000 000, , , ریال   

= هزینۀ استهالک ساالنۀ ماشین های تولیدی × =153 000 000 30
100 45 900 000, , , , ریال   

= هزینه های مستقیم ساالنه بنگاه + + + =144 000 000 153 000 000 185 000 000 45 900 000 527 900 00, , , , , , , , , , 00 ریال   

= سود ساالنه بنگاه − =2 640 000 000 527 900 000 2 112 100 000, , , , , , , , ریال   

معادل
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.س94سوال

= درآمد × =400 900 000 360, میلیون ریال   

 10 12 120× = اجاره بها: میلیون 

12 12 0 7 100 8× × =/ / حقوق کارمندان: میلیون 

خرید مواد اولیه: میلیون 17۸ 

25
100 100 8 25 2× =/ / هزینه استهالک: میلیون 

120 100 8 178 25 2 424+ + + =/ / جمع هزینه ها: میلیون 
⇒ مجموع هزینه ها

= سود  − = −360 424 64 میلیون 

 ۶4 میلیون ریال زیان نتیجه زیان عملکرد این بنگاه است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ویژگی نوآور بودن کارآفرینان موفق، ایده ها را به محصوالت جدید. فراینده ها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. س95سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تولیدکنندگان به صاحبان زمین )قیمت یا اجاره(، به صاحبان سرمایه فیزیکی )قیمت یا اجاره( و به صاحبان عوامل س96سوال
انسانی )مزد یا حقوق( پرداخت می کنند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. موارد الف و ج صحیح است. س97سوال

ب( بسیاری از کسب وکارهای نوپا عمر کوتاهی دارند به طوری که تنها نیمی از آن ها می توانند از شش سالگی عبور کنند. 

د( احتمال موفقیت و سودآوری انگیزه الزم برای شروع فعالیت اقتصادی و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تولیدکننده ای که دچار ضرر شده است، می تواند با بازاریابی برای محصوالت خود بازار خوبی فراهم کند و کاالهایش را س98سوال
با قیمت مناسب بفروشد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود اعم از کاال یا خدمات به ناچار باید هزینه ای بپردازند که این هزینه ها را س99سوال
»هزینه های مستقیم« تولید می نامند.

ب و ج( تولیدکننده که ممکن است دولت یا شخص خاص باشد اجاره می پردازد و یا نیروی انسانی را به کار می گیرد و در مقابل به کارگران و کارمندان خود »مزد« 

یا »حقوق« می پردازد. 

د( در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی هم می توانند »صاحب تولید« باشند و هم می توانند دستمزد بگیرند و در سود و زیان شریک نباشند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س100سوال

350 :درآمد ساالنه بنگاه اقتصادی  900 000 315 000 000× =, , , ریال   

: هزینۀ اجارۀ ساالنه بنگاه اقتصادی  , , , ,10 000 000 12 120 000 000× = ریال   

: دستمزد 12 کارمند در یک سال , , ,700 000 12 12 100 800 000× × = ریال   

: هزینۀ استهالک ساالنه , , , ,100 800 000 25
100 25 200 000× = ریال   

= مجموع هزینه ها  + + + =120 000 000 100 800 000 178 000 000 25 200 000 424 000 00, , , , , , , , , , 00 ریال   

: سود یا زیان  , , , , , ,315 000 000 424 000 000 109 000 000− = − → ریال  زیان یا ضرر   
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. شیوه های معمول کاهش هزینه یا افزایش درآمد: س101سوال

1- فراهم آوردن بازار خوب و فروش محصوالت با قیمت مناسب. 

2- پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم، صرفه جویی و افزایش بهره وری. 

3- صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی با جلوگیری از ریخت وپاش. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. پولی که بابت تولید کاالها و خدمات توسط تولیدکننده صرف می شود، هزینه تولید نام دارد.س102سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله به ویژگی پرانگیزه بودن کارآفرینان موفق اشاره دارد. س103سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق عبارت است از:س104سوال

1- فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند. 

2- ایده ها را به محصوالت جدید، فرآیندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند. 

٣- پس انداز و خوش نامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند. 

4- واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند. 

5- نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله دارند. 

۶- از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند. 

7- منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س105سوال

= درآمد ساالنه بنگاه × =560 8 500 000 4 760 000 000, , , , , ریال   

= اجاره ساالنه بنگاه × =8 000 000 12 960 000 000, , , , ریال   

= مجموع حقوق ساالنه همه کارمندان × × =3 400 000 12 17 693 600 000, , , , ریال   

� هزینۀ استهالک ساالنه � �5
8 693 600 000 433 500 000( , , ) , , ریال   

= هزینه ساالنه بنگاه + + + =96 000 000 693 600 000 144 000 000 433 500 000 1 367 100, , , , , , , , , , ,0000 ریال   

= سود )زیان( هزینه - درآمد   

= سود )زیان( − =4 760 000 000 1 367 100 000 3 392 900 000, , , , , , , , , )سود( ریال   

گزینه 4 پاسخ صحیح است. زمین را افراد در اختیار می گیرند تا در آن کشاورزی کنند و یا از معادن آن بهره برداری کنند، در مقابل به صاحب زمین س106سوال

که ممکن است یک شخص خاص یا دولت به عنوان نماینده ی کل جامعه باشد )اجاره( تعلق می گیرد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تولیدکننده برای این که بتواند درآمد مؤسسه خود را افزایش دهد باید در اقدام زیر را انجام دهد: س107سوال

الف( فروش کاال با قیمت مناسب 

ب( کشف بازار مناسب 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. موارد 1 و 2 و 3 به کاهش هزینه می انجامد ولی گزینه 4 به افزایش درآمد منتهی می شود.س108سوال
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. افرادی که درآمدهای غیرقانونی دارند، تمایل دارند به شهرهای بزرگ کوچ کنند تا آسان تر به فعالیت خود بپردازند. س109سوال
این افراد نه تنها با فعالیت های غیرقانونی و غیرشرعی به همنوعان خود ظلم می کنند، بلکه برکت را از زندگی خودشان دور می کنند و اقتصاد خود و جامعه را در 

سراشیبی سقوط قرار می دهند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. خریداری یا اجارۀ محل کارگاه، مغازه یا دفتر کار، خرید ماشین آالت، خرید لوازم موردنیاز دیگر خرید مواد اولیه، استخدام س110سوال
تعدادی کارگر و کارمند، جزء هزینه های تولید محسوب می شوند. اما پولی که مابه التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادی خود به دست 

می آورد، سود نامیده می شود و جز، هزینه های تولید نیست.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تولیدکننده برای دوری از وضعیت زیان باید راهکارهایی را اجرا کند که منجر به افزایش درآمد و کاهش هزینه ها شود. س111سوال
تولیدکننده می تواند این اقدامات را انجام دهد:

1- صرفه جویی و افزایش بهره وری )پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم با صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا جلوگیری از ریخت وپاش ها( 

2- فراهم کردن بازار خوب برای محصوالت خود از طریق بازاریابی 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س112سوال

= درآمد سالیانه ی بنگاه × =400 1 000 000 400 000 000, , , , ریال   

= حقوق سالیانه ی کارگاه تولیدی × =3 000 000 12 36 000 000, , , , ریال   

= حقوق سالیانه ی تمامی کارمندان × × =950 000 10 12 114 000 000, , , ریال   

= هزینه ی استهالک سالیانه × =114 000 000 20
100 22 800 000, , , , ریال   

= هزینه ی سالیانه ی بنگاه +36 000 000 114 000 000, , , ,  

 + + =155 000 000 22 800000 000 327 800 000, , , , , , ریال   

= سود یا منفعت بنگاه اقتصادی −40 000 000 327 800 000, , , , ریال   

= 72 200 000, , ریال    

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( بهره وری یعنی از حداقل امکانات حداکثر استفاده و منفعت را بردن و یا به عبارتی بیشترین خروجی و منفعت س113سوال
با کمترین ورودی و )هزینه ی تولید( دو تولیدکننده که عوامل تولید یکسانی دارند آنکه محصول بیشتری به دست آورد قطعًا بهره وری مناسب تری داشته است. 

ب( در تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی تولیدکنندگان به ثبت سود ویژه ی خود می پردازند )که خالص ترین سود آن هاست( 

= کارآفرینی نشان می دهد(  × ریسک پذیری )خطرپذیری(  ج( در هر فعالیت اقتصادی، نوآوری 

د( برخی مواقع از متخصصان به عنوان سرمایه های انسانی یاد می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س114سوال

: درآمد ساالنه بنگاه اقتصادی  , , ,750 300 000 225 000 000× = ریال   

: هزینۀ اجارۀ ساالنه بنگاه اقتصادی , , , ,4 000 000 12 48 000 000× = ریال   

: دستمزد 4 کارمند در یک سال , , ,4 200 000 12 9 600 000× × = ریال   

: هزینۀ استهالک ساالنه , , , ,9 600 000 12
100 1 152 000× = ریال   

= مجموع هزینه ها  + + + =48 000 000 9 600 000 4 450 000 1 152 000 63 202 000, , , , , , , , , , ریال   

225 : سود یا زیان  000 000 63 202 000 161 798 000, , , , , ,− = ریال  → سود یا منفعت    
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گزینه 3 تولیدکنندگان برای به دست آوردن سود بیش تر یا جلوگیری از زیان باید درآمد خود را افزایش دهند. س115سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر تولیدکنندگان بتوانند هزینه ی تولید مؤسسه را کاهش دهند، توانسته اند جلوی زیان وارده را بگیرند. س116سوال

برای س117سوال مناسب  بازار  از طریق، 1- کسب  را  خود  درآمد  بیش تر،  و کسب سود  زیان  از  جلوگیری  برای  تولیدکنندگان  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه 

محصوالت خود 2- فروش کاال با قیمت مناسب افزایش می دهند.

گزینه 3 شرح عبارت نادرست: س118سوال

کارآفرین باید توانایی مالی الزم را برای راه اندازی کسب وکارش داشته باشد و بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س119سوال

فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند.تیزبین

ایده ها را به محصوالت جدید، فرایندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند.نوآور

پس انداز و خوشنامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند.ریسک پذیر

کارآفرینان واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.خوش بین

نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.پرانگیزه

از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند.یادگیرنده

منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.سازمان دهنده

اولیه، حقوق عوامل س120سوال تولید صرف می کنند مثل خرید مواد  برای  تولیدکنندگان  پاسخ صحیح است. هزینه های مستقیم مبالغی است که  گزینه 2 

انسانی، اجاره بها ملک کارگاه تولیدی، استهالک، هزینه های دفتری و... 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود، اعم از کاالها یا خدمات مختلف، به ناچار باید مقداری پول هزینه کنند. آن ها س121سوال

باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری و اجاره کننده ماشین آالت و مواد و لوازم موردنیاز دیگر و نیز مقداری مواد اولیه بخرند و تعدادی کارگر و 

کارمند را نیز به استخدام خود درآورند. مبالغی را که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند، هزینه های تولید می نامند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از آنجا که معمواًل دست این افراد در روستاها و محله های کوچک زرد رو می شود. آن ها ترجیح می دهند به شهرهای س122سوال

بزرگ کوچ کنند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هنگامی که افرادی به کسب وکارهای حرام اشتغال دارند و با احتکار محصوالت موردنیاز مردم سود سرشاری را به دست س123سوال

می آورند، اقتصاد در سراشیبی سقوط و انحالل قرار می گیرد. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( غلط است، کارآفرین باید توانایی مالی الزم برای راه اندازی کسب وکار را داشته باشد. س124سوال

ب( صحیح است. 

ج( صحیح است. 

د( صحیح است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. - مدیریت و هماهنگی منابع به شکل کاال مربوط به ویژگی سازمان دهنده بودن است. س125سوال

- آموختن از کارشناسان و مشتریان و وفق دادن خود با شرایط بازار مربوط به ویژگی یادگیرنده بودن است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س126سوال

: درآمد سالیانه , , ,400 900 000 360 000 000× = ریال   

: اجاره ساالنه , , , ,10 000 000 12 120 000 000× = ریال   

: حقوق پرداختی ساالنه  , , ,700 000 12 12 100 800 000× × = ریال   

   ماه   کارمند

: استهالک ساالنه , , , ,
25
100 100 800 000 25 200 000× = ریال   

: مجموع هزینه سالیانه , , , , , , , , , ,120 000 000 100 800 000 178 000 000 25 200 000 424 000 00+ + + = 00 ریال   

360 سود یا زیان 000 000 424 000 000 64 000 000, , , , , ,− = − ضرر یا زیان )ریال(   

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س127سوال

درآمد سالیانه = × =2000 3 500 000 7 000 000 000/ / / / / = ریال   7000 میلیون ریال   

= اجاره بهای سالیانه  × =60 12 720 میلیون ریال   

= حقوق سالیانه کارمندان × × =10 20 12 2400 میلیون ریال   

= هزینۀ استهالک سالیانه × =1
3 360 120 میلیون ریال   

= هزینه های سالیانه  + + + =720 2400 360 120 3600 میلیون ریال   

= سود هزینه - درآمد   

= سود − =7000 3600 3400 میلیون ریال   

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س128سوال

خصوصیاتویژگی

کارآفرینان واقع بین هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی اند.خوش بین

گزینه 2 پاسخ صحیح است.راه اندازی خدمات فروش اینترنتی کارآفرینی به حساب می آید.س129سوال
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.     اقدامات تولیدکنندگان:س130سوال

کاهش هزینه هاافزایش درآمد

- صرفه جویی- فراهم کردن بازار خوب برای محصوالت

- افزایش بهره وری- فروش کاالها با قیمت مناسب

- پرهیز از استخدام نیروی کار غیر الزم

- صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی

- جلوگیری از ریخت وپاش ها

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کارآفرین کسی است که با نوآوری و خطرپذیری، محصوالت جدیدی تولید و عرضه می کند یا راه های جدیدی برای س131سوال
تولید کشف می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. کسی که می خواهد کارآفرین باشد، باید مهارت های ابتکار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع کردن عوامل مختلف س132سوال
در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( در پایان تولید، همه محصول و سود و زیان هر چه باشد، به صاحب )یا صاحبان( کار می رسد. س133سوال

ب( تولیدکننده تالش می کند با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها از وضعیت زیان دوری کند. با صرفه جویی و افزایش بهره وری )قبل پرهیز از استخدام نیروی کار 

⇐ هزینۀ تولید را بدون این که از میزان تولید کم کند کاهش می دهد و از سوی  غیر الزم و یا صرفه جویی در مواد اولیه و انرژی یا جلوگیری از ریخت وپاش ها( 

⇐ میزان درآمد را افزایش می دهد.  دیگر با فراهم آوردن بازار خوب برای محصوالت و فروش کاال با قیمت مناسب 

ج( منظور از جملۀ »هدف، وسیله را توجیه نمی کند« این است که دستیابی به هر هدفی هرچند مشروع، پسندیده و معلول باشد نباید به وسیله ابزارها و راه های 

رانت ها و  نامشروعی چون  ابزارهایی  و  از وسیله ها  به هدف درآمدهای کالن  برای رسیدن  افرادی که  به  اشاره دارد  این کتاب  و در  باشد  نامعقول  و  نامشروع 

سوءاستفاده از موقعیت هایی که با فریب و ظاهرسازی به دست آورده اند. استفاده کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س134سوال

ویژگی های مشترک کارآفرینان موفق

فرصت های کسب وکار را زمانی که دیگران شاید متوجه نشوند، می بینند.تیزبین

ایده ها را به محصوالت جدید، فرایندها و یا کسب وکارهای جدید تبدیل می کنند.نوآور

پس انداز و خوش نامی شان را با شجاعت و تدبیر، به میدان می آورند تا فعالیت اقتصادی جدیدی را راه اندازی کنند.ریسک پذیر

کارآفرینان واقع بین هستند، اما مطمئن و دلگرم به موفقیت اقتصادی هستند.خوش بین

نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله را دارند.پرانگیزه

از کارشناسان، همکاران و مشتریان می آموزند و خود را با شرایط بازار وفق می دهند. یادگیرنده

منابع را به شکل کارایی مدیریت و هماهنگ می کنند.سازمان دهنده

گزینه 1 پاسخ صحیح است. یک کارآفرین موفق ضرورتًا از ابتدا کارآفرین نبوده است، اما حرکت با چشم باز و بر مبنای شناخت ظرفیت های خود و س135سوال
اتفاقات اطراف او را قدم به قدم از سطوح ابتدایی کار به درجه های باالی آن می رساند. مصداق جذاب این موضوع میر مصطفی عالی نسب است. 
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.س136سوال

= درآمد سالیانه  × =550 800 000 440 000 000, , , ریال   

= حقوق سالیانه تمامی کارمندان × × =850 000 11 12 112 200 000, , , ریال   

= اجاره بهای سالیانه کارگاه تولیدی × =12 000 000 12 144 000 000, , , , ریال   

= هزینه سالیانه خرید مواد اولیه × =3
4 112 200 000 84 150 000, , , , ریال   

= هزینه استهالک سالیانه ماشین های تولیدی × =20
100 84 150 000 16 830 000, , , , ریال   

= هزینه های مستقیم سالیانه + + + =112 200 000 144 000 000 84 150 000 16 830 000 357 180 000, , , , , , , , , , ریال   

= سود حسابداری ⇒ هزینه های مستقیم - درآمد  = سود حسابداری  − =440 000 000 357 180 000 82 820 000, , , , , , ریال   

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س137سوال

= درآمد × قیمت  کل محصول   

= درآمد × =60 500 40 000, ریال   

= حقوق ساالنه تمامی کارگران × × =200 5 12 12 000, ریال    

هزینه های مستقیم   = + حقوق ساالنه کارگران  + هزینۀ استهالک ماشین آالت تولیدی  + هزینۀ استهالک ساالنۀ ماشین آالت تولیدی  هزینه خرید مواد اولیه موردنیاز 

= هزینه های مستقیم   + + =12 000 900 150 13 050, , , ریال   

= سود  هزینه های مستقیم - درآمد   

= سود − =30 000 13 050 16 950, , , ریال   





ور
نک

 ک
ع

ام
ج

د 
صا

قت
  ا

53

اکثر کسب و کارها در کشورمان با عناوین زیر مطرح می شوند:

3- تعاونی 1- کسب و کار شخصی  2- شرکت سهامی  

یافتن تفاوت مفهومی کسب و کارها در پاسخ دهی به این سؤال است که مالک محصول یا کاالی )نهایی( عرضه شده به مشتری چه کسی است؟

 نکته: »سازمان تولید«، جایگاه و نقش هریک از عوامل تولید و مالک محصول نهایی را مشخص می کند.

نوع اول: کسب و کار شخصی 

کسب و کار شخصی متعلق به یک نفر است و امروزه اغلب کسب و کارهای ایرانیان به شکل شخصی است.

ویژگی های کسب و کارهای شخصی:

 1- اغلب در مقیاس کوچک اند.

 2- در همه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت و خدمات حضور دارند.

 3- شامل مشاغل خویش فرما نیز هستند؛ مانند:

تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی - کشاورزان - خرده فروشان - بنگاه های معامالت امالک - صنعتگران خرد - هنرمندان و ...

 4- در بعضی از زمینه های تخصصی کاربرد دارند؛ مانند:  پزشکی - دندان پزشکی – وکالت – حسابداری

معایب کسب و کار شخصیمزایای کسب و کار شخصی

بار سنگین مسئولیتراه اندازی آسان و هزینه های نسبتًا کم1

مشکل تأمین مالیآزادی عمل و تصمیم گیری آسان2

مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی و دعاویمالکیت کامل سود3

عملکرد ضعیفمنافع مالیاتی4

نوع دوم: شرکت

ویژگی های شرکت:

1- پیچیده ترین نوع کسب و کار است.

2- هویت قانونی دارد؛ یعنی قانون با یک شرکت، مانند یک فرد یا انسان رفتار می کند.

درس دوم )فصل اول(
دهم

انتخاب نوع کسب و کار
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دارایی داشته باشد.  

با شرکت ها یا افراد دیگر وارد قرارداد شود. 3- حقوق و تعهدات خاصی دارد؛ یعنی همانند آن چه که انسان ها انجام می دهند، می تواند: 

شکایت کند یا مورد شکایت قرار بگیرد.  

4- دارایی هر شرکت به تعدادی سهم مشخص تقسیم می شود.

 نکته: با خرید سهام شرکت می توان سهام دار شد.

5- سهام دار به تعداد سهم اش در سود و زیان و مسئولیت ها سهیم است. )مالکیت نسبی در شرکت به اندازه سهمش( 

 نکته: یک سند مالکیت است و بیانگر میزان مالکیت شرکت برای سهام دار است.

ایجاد یک شرکت

 نکته: پذیرش و عمل به قوانین وضع شده توسط دولت زمان بر و پرهزینه است و به مشاوره حقوقی نیاز دارد.

تکمیل اساس نامه شرکت و سایر اسناد موردنیاز ←  دلیل نیاز به وکیل در شرکت

برخی موارد ذکر شده در اساسنامه: 

1- بیان چرایی تشکیل و نوع کسب و کار برای شرکت

2- مشخص کردن میزان و تعداد سهام

3- چگونگی تقسیم و فروش سهام

4- چگونگی تأمین سرمایه اولیه شرکت

5- چگونگی تقسیم سود و زیان

۶- تعیین مسئولیت ها و حقوق سهام داران

7- چگونگی انحالل شرکت و ...

معایب ایجاد شرکتمزایای ایجاد شرکت

هزینه های راه اندازی باالترمسئولیت محدود برای سهام داران1

تأخیر در تصمیم گیریامکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی2

پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت و موفقیت های غیرفردیامکان رقابت باالتر3

تقسیم سود به تناسب مالکیت سهامتخصص گرایی بیشتر4

مالیات بر سود و مالیات بر درآمدشرکت در مزایده ها و مناقصات5

قوانین پیچیده و گزارش دهی بیشترمبادالت تجاری با شرکت های خارجی6
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نوع سوم: تعاونی ها

← تأمین نیازمندی های اعضا و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها است. هدف کسب و کار تعاونی

ویژگی  تعاونی تولید:

 1- حضور تعدادی تولیدکننده با هدف بهره مندی از مزایای فعالیت های اقتصادی در مقیاس بزرگ

 2- رسیدن منفعت به بیشترین مقدار با اقدامات جمعی

 3- شبیه بودن مراحل راه اندازی با شرکت ها

شباهت و تفاوت تعاونی و شرکت:

تعاونیشرکت

در نحوه ادارهتفاوت
اعضا به نسبت تعداد سهام خود حق رأی دارند.

یک رأی ← هریک سهم

اعضا صرف_نظر از میزان تأمین سرمایه تنها یک حق رأی دارند.

← یک رأی هریک »نفر«

براساس تعداد سهم هر نفردر توزیع سود احتمالیشباهت ← ← به نسبت سرمای, هر عضو در تعاونیتقسیم سود و زیان  تقسیم سود و زیان 

نوع چهارم: مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه

مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه ها از انواع شرکت ها هستند:

ویژگی های مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه ها:

 1- نهادی قانونی

 2- داشتن مأموریتی غیرسودآور

 3- با هدفی غیرتجاری شکل گرفته

 4- مأموریت ها در زمینه هایی انسانی و اجتماعی

 5- مانند: امور خیریه، آموزش، توسعه علمی و دینی، بهداشت و سالمت و ...

محلی  

ملی  ۶- محدوده عمل 

جهانی  
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سواالت تستی

درس دوم )فصل اول(
دهم

کدام گزینه در رابطه با کسب وکار شرکتی صحیح است؟- 1

1( امکان رقابت باالتر، از معایب ایجاد شرکت است. 

2( مسئولیت محدود برای سهام داران، از معایب ایجاد شرکت است. 

3( اگر سهام شرکتی 200 سهم باشد، سرمایه گذاری که 50 سهم آن را خریداری می کند، مالک 25 درصد شرکت است. 

4( در ساختار سازمانی شرکت سهامی، مدیر اجرایی باالتر از مدیر امور اداری قرار می گیرد.

کدام گزینه با عبارت های زیر در ارتباط است؟- 2

الف- پیچیده ترین نوع کسب وکار است. 

ب- دارایی آن به تعداد معینی سهم تقسیم می شود. 

ج- برای انجام مأموریتی غیر سودآور یعنی باهدفی غیرتجاری شکل گرفته است.

2( شرکت- شرکت- مؤسسات غیرانتفاعی  1( شراکت- شرکت – تعاونی 

4( شرکت- شرکت- شراکت 3( شراکت- تعاونی- شرکت 

مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی از معایب کدام نوع کسب وکار است؟ - 3

4( شرکت سهامی عام 3( صنعتگران ُخرد  2( خیریه ها  1( شرکت تعاونی آهن  

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 4

الف( هریک از موارد: »مطب دندان پزشکی دکتر کیانی«، »کشت و صنعت اتحادیه ی دامداران دشت مغان« چه نوع مالکیت و سازمان 

تولیدی است؟ 

ب( کسب وکارهای تولیدی بر اساس »نوع سازمان تولیدی« به چه گروه های تقسیم می شوند؟ 

پ( در اقتصاد اسالمی »صاحب سرمایه ی مالی« می تواند ........ . 

ت( در اقتصاد اسالمی، نیروی انسانی دو انتخاب دارد یا ....... یا ........ . 

1( الف( شخصی- مشارکتی ب( تعاونی، خصوصی، سهامی عام و خاص پ( به عنوان صاحب کار در سود و زیان شریک شود ت( صاحب تولید شود- دستمزد 

بگیرد و در سود و زیان شریک نشود. 

2( الف( سهامی خاص- مشارکتی ب( انتفاعی، غیرانتفاعی پ( به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت کند و اجر الهی و اجتماعی ببرد ت( صاحب تولید شود 

و در سود و زیان شریک نشود- دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک شود. 

3( الف( شخصی- مشارکتی ب( انتفاعی، غیرانتفاعی پ( سرمایه خود را اجاره بدهد ت( صاحب تولید شود- دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود. 

4( الف( سهامی خاص- مشارکتی ب( تعاونی، خصوصی، سهامی عام و خاص پ( سرمایه ی خود را اجاره بدهد ت( صاحب تولید شود و در سود و زیان شریک 

نشود- دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک شود.
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کدام گزینه در رابطه با کسب وکارها و ویژگی کارآفرینان، نادرست است؟ - 5

1( شرکت ها، کارآفرینان یا مؤسس هایی دارند که آن ها را تأسیس می کنند. 

2( احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد و احتمال موفقیت و سودآوری آن کم است. 

3( یک کارآفرین موفق، باید بتواند هزینه ها و درآمدهایش را درست محاسبه کند. 

4( کارآفرینان یا موسسه های شرکت ها با تولید کاال و خدمات و رفع نیازها و خواسته های مردم، سود می برند.

به ترتیب هریک از عبارات زیر، مربوط به معایت و مزایای کدام نوع از کسب وکار است؟ - 6

الف( منابع مالیاتی 

ب( قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر 

ج( بار سنگین مسئولیت 

د( امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی

هـ( افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره ی حقوقی با وکیل 

1( الف( مزیت کسب وکار شخصی ب( از معایب ایجاد شرکت ج( از معایت کسب وکار شخصی د( مزیت کسب وکار شراکتی هـ( از معایب ایجاد شرکت 

2( الف( مزیت کسب وکار شخصی ب( از معایب ایجاد شرکت ج( از معایت کسب وکار شخصی د( مزیت ایجاد شرکت هـ( از معایب کسب وکار شراکتی 

3( الف( مزیت ایجاد شرکت ب( از معایب کسب وکار شراکتی ج( از معایب ایجاد شرکت د( مزیت کسب وکار شراکتی هـ( از معایب کسب وکار شراکتی 

4( الف( مزیت ایجاد شرکت ب( از معایب کسب وکار شراکتی ج( از معایب کسب وکار شراکتی د( مزیت ایجاد شرکت ها( از معایب ایجاد شرکت

عبارت کدام گزینه در ارتباط با تعاونی ها نادرست است؟- 7

1( تعاونی کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند. 

2( تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند و نحوه ی اداره ی آن ها بر اساس نسبت سرمایه ی هر عضو است. 

3( سود احتمالی در پایان دوره در تعاونی ها به نسبت سرمایه ی هر عضو بین اعضا تقسیم می شود. 

4( در تعاونی تولید، تعدادی تولیدکننده جهت بهره مندی از مزایای فعالیت های اقتصادی با مقیاس بزرگ، گرد هم می آیند و با اقدامات جمعی منفعت خود را 

بیشینه می کنند.

به ترتیب هریک از عبارت های »مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی، مالکیت کامل سود، تخصص گرایی بیش تر، قوانین - 8

پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر« به مزایا یا معایب کدام نوع از کسب وکار اشاره دارد؟

1( معایب کسب وکار شخصی- مزایای کسب وکار شخصی- مزایای ایجاد شرکت- معایب ایجاد شرکت 

2( معایب کسب وکار شراکتی- مزایای ایجاد شرکت- مزایای کسب وکار شخصی- معایب کسب وکار شراکتی 

3( معایب کسب وکار شخصی- معایب ایجاد شرکت- مزایای کسب وکار شراکتی- معایب ایجاد شرکت 

4( معایب کسب وکار شراکتی- مزایای کسب وکار شخصی- مزایای کسب وکار شراکتی- معایب کسب وکار شراکتی
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کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 9

الف( پاسخ کدام سؤال برای درک تفاوت مفهومی انواع کسب وکارها نیاز است؟ 

ب( در شراکت، سود و ضرر چگونه بین افرادی که شریک هستند، تقسیم می شود؟ 

ج( چرا شرکت سهامی، پرهزینه ترین نوع کسب وکار است؟ 

د( کدام یک از موارد زیر در اساسنامه ی شرکت ذکر نمی شود؟ 

1( الف: کاالی نهایی که به دست مشتری می رسد، متعلق به کیست؟ ب: بر اساس توافق در مورد میزان سهم هر کس قبل از آغاز شراکت چ: زیرا دولت ها 

برای این کسب وکارها قوانین سخت گیرانه در نظر می گیرند.- د: چگونگی تأمین سرمایه ی اولیه ی شرکت 

2( الف: کاالی نهایی که به دست مشتری می رسد، متعلق به کیست؟ ب: بر اساس توافق در مورد میزان سهم هر کس قبل از آغاز شراکت ج: به دلیل این که 

از پول دیگران برای راه اندازی کسب وکار استفاده می شود. د: اشخاص بناکننده ی شرکت در وهله ی اول 

3( الف: مشتری های شرکت چه کسانی هستند؟ ب: براساس اطالعات درج شده در اساسنامه ج: زیرا دولت ها برای این کسب وکارها قوانین سخت گیرانه در 

نظر می گیرند. د: حقوق و مسئولیت های سهام داران 

4( الف: مشتری های شرکت چه کسانی هستند؟ ب: بر اساس اطالعات درج شده در اساسنامه ج: به دلیل این که از پول دیگران برای راه اندازی کسب وکار 

استفاده می شود. د: چگونگی تشکیل شرکت در وهله ی اول

کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 10

الف( کدام یک با ویژگی های کارآفرینان مغایرت دارد؟ 

ب( امروزه اکثر کسب وکارهای کشور ما به شکل ....... هستند. 

ج( اگر شخصی 25 درصد سهام شرکتی را که دارایی آن به 50,000 سهم تقسیم شده است. تهیه کند، در این هنگام او چند سهم دارد؟ 

1( الف: کارآفرین باید در هنگام شروع کار خود از موفقیت آن مطمئن باشد. ب: شخصی ج: 12,500

2( الف: آن ها توانایی مالی الزم برای راه اندازی یک کسب وکار را دارند. ب: مشارکتی ج: 10,000 

3( الف: آن ها توانایی مالی الزم برای راه اندازی یک کسب وکار را دارند. ب: مشارکتی ج: 12,500

4( الف: کارآفرین باید در هنگام شروع کار خود از موفقیت آن مطمئن باشد. ب: شخصی ج: 10,000

کدام گزینه، بیان گر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟ - 11

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( همه ی فعالیت های تولیدی در محاسبه ی تولید کل جامعه موردسنجش قرار می گیرند، به جز: 

1( الف( کارآفرینی- ایجاد ارزش افزوده ب( محصوالت تاکتیکی ج( فعالیت زنان در کارگاه های قالی بافی 

2( الف( کارآفرینی- زنجیره خلق ارزش ب( محصوالت حیازت شده ج( کاشت میوه و سبزیجات گلخانه ای 

3( الف( زنجیره خلق ارزش- ایجاد ارزش افزوده ب( محصوالت نرم ج( فعالیت تولیدی زنان در خانه و تربیت فرزندان 

4( الف( ایجاد ارزش افزوده- زنجیره خلق ارزش ب( محصوالت راهبردی ج( کاشت سبزیجات در منزل برای مصرف خانگی
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کدام گزینه در خصوص ویژگی های انواع کسب وکارها صحیح است؟ - 12

1( امکان رقابت باالتر )به دلیل مقیاس تولید باال، امکان سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا( از معایب ایجاد شرکت است. 

2( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی از مزایای کسب وکار شخصی است. 

3( تخصص گرایی بیش تر )امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه های تخصصی و ویژه( از مزایای کسب وکار شراکتی است. 

4( امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی )از طریق افزایش سهام داران با افزایش سرمایه ی آن ها و نیز وام های بانکی( از مزایای ایجاد شرکت است.

پیچیده ترین نوع کسب وکار و همچنین کسب وکاری که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می گردد، به ترتیب چه نام دارند؟ - 13

2( شراکت- تعاونی ها  1( شراکت- مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه ها  

4( شرکت- تعاونی ها 3( شرکت- مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه ها  

کدام گزینه به درستی صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص می کند؟ )به ترتیب( - 14

الف( امروز اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شخصی اند و بیشتر آن ها کوچک مقیاس اند. 

ب( در زمینه های تخصصی مثل پزشکی و وکالت اغلب کسب وکارها شراکتی است. 

ج( آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری از مزایای کسب وکار شخصی است. 

د( شراکت، کسب وکاری متعلق به دو نفر یا بیشتر است که هر کدام به صورت مساوی در سود کسب وکار شریک اند. 

4( ص- غ- ص- غ 3( ص-غ- غ- ص  2( غ- ص-غ- ص   1( ص- ص- ص- غ  

مراحل راه اندازی تعاونی های کم وبیش مشابه با کدام یک از کسب وکارها است و نحوه ی اداره ی آن ها بر چه اساسی است؟- 15

2( شراکت- هر نفر یک رأی  1( شرکت- بر اساس سرمایه ی هر عضو  

4( شراکت- بر اساس سرمایه ی هر عضو 3( شرکت- هر نفر یک رأی 

پرهزینه ترین نوع کسب وکار ....... است به این دلیل که ............... . - 16

1( ایجاد شراکت- تکمیل اساسنامه ی آن بسیار هزینه بر است. 

2( ایجاد شراکت سهامی- تکمیل اساسنامه ی آن بسیار هزینه بر است. 

3( ایجاد شراکت- از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند. 

4( ایجاد شراکت سهامی- از پولی دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند.

هر گاه یک کسب وکار تولیدی متعلق به همه ی عوامل تولید باشد، آنگاه: - 17

الف( سازمان تولید آن چگونه است و مثال آن کدام است؟ 

ب( نحوه ی تقسیم عواید در این نوع کسب وکار چگونه است؟

1( الف( مشارکتی است- شرکت های تعاونی و سهامی ب( به طور مساوی یا با نسبتی که توافق کرده اند تقسیم می شود. 

2( الف( مشارکتی است- شرکت های سهامی خاص و عام ب( تمام منافع، خطر و هزینه های تولید بر عهده کارفرما است و سایر عوامل دستمزد یا اجاره می گیرند. 

3( الف( شخصی است- سازمان ها و شرکت های شخصی ب( به طور مساوی یا با نسبتی که توافق کرده اند بین صاحبان تولید تقسیم می شود. 

4( الف( شخصی است- سازمان های خصوصی و شخصی ب( تمام منافع، خطر و هزینه های تولید بر عهده ی صاحب کسب وکار است و سایر عوامل تولید 

دستمزد یا اجاره می گیرند.
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کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ - 18

الف( کدام گزینه از »سرمایه های معنوی« می باشد؟ 

ب( کدام گزینه بیانگر »انواع سازمان های تولیدی« می باشد؟ 

ج( کدام گزینه بیانگر عملکرد »سازمان تولید« می باشد؟ 

1( الف: دین و اخالق ب: تعاونی، خصوصی، سهامی ج: عوامل تولید هر یک از فعالیت های اقتصادی را مشخص می کند. 

2( الف: دین و اخالق ب: دولتی، خصوصی، سهامی عام و سهامی خاص ج: عوامل تولید هر یک از فعالیت های اقتصادی را مشخص می کند. 

3( الف: دین و اعتقادات ب: تعاونی، خصوصی، سهامی ج: جایگاه و نقش هریک از عوامل تولید را مشخص می کند. 

4( الف: دین و اعتقادات ب: دولتی، خصوصی، سهامی عام و سهامی خاص ج: جایگاه و نقش هریک از عوامل تولید را مشخص می کند.

مزیت زیر مربوط به کدام نوع کسب وکار است؟ - 19

»امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی«

4( شخصی 3( تعاونی   2( شراکتی  1( شرکتی  

فردی در شرکتی از 2,000,000 سهم آن 200,000 و فرد دیگر 350,000 در اختیار دارند هریک صاحب درصد از آن شرکت هستند؟- 20

10 -17,5 )4  17,5 -10 )3  14-21 )2  21 -14 )1

کدام نوع کسب وکار خودش هویت قانونی دارد و در کدام نوع کسب وکار دارایی آن تعداد معینی سهم تقسیم می شود؟- 21

4( شرکت- شراکت 3( تعاونی- شخصی   2( تعاونی- شراکت   1( شرکت – شرکت 

برای هریک از موارد زیر به ترتیب چه نوع کسب وکار )سازمان تولید( را توصیه می کنید؟- 22

- گروهی از دوستان تصمیم می گیرند کسب وکاری بدون عبور از فرآیندهای قانونی طوالنی آغاز کنند.

- گروهی از مهندسان تصمیم گرفته اند لوازم خانگی با کیفیت باال تولید کنند.

4( شرکت- شراکت 3( شراکت- شرکت   2( شراکت- تعاونی  1( شرکت- سهامی 

باتوجه به عبارات زیر هریک بیانگر کدام یک از مزایای کسب وکار شرکت است؟ »ضرر و بدهی سهام داران محدود به میزان سهام - 23

است« و »به دلیل مقیاس تولید باال امکان سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا«

1( مسئولیت محدود برای سهام داران- امکان رقابت باالتر

2( تخصص گرایی بیشتر- امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی

3( مسئولیت محدود برای سهام داران- تخصص گرایی بیشتر

4( امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی- مسئولیت محدود برای سهامداران

در کدام یک از کسب وکارها الزم است شرکت را ثبت کنید و پیچیده ترین نوع کسب وکار کدام است؟- 24

4( شرکت- شرکت 3( شراکت- شراکت   2( شراکت- شرکت   1( شرکت- شراکت 
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کدام مورد به ترتیب از مزایا و معایب کسب وکار شخصی است؟- 25

1( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی- منافع مالیاتی 

2( راه اندازی آسان و هزینه های نسبتًا اندک- بار سنگین مسئولیت 

3( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی- مشکل تأمین مالی 

4( مالکیت کامل سود- آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری

هریک از عبارات زیر مربوط به کدام نوع از کسب وکارها است؟ )به ترتیب(- 26

- راه اندازی آسان و آزادی عمل

- عدم تقسیم سود با دیگر

- الزامات گزارش دهی

- رفع مشکل تأمین سرمایه الزم برای شروع کسب وکار جدید

2( شخصی- شرکت- شراکت- تعاونی 1( شخصی- شخصی- شرکت- شرکت  

4( تعاونی- شرکت- شخصی- شرکت 3( شرکت- شخصی- شراکت- شرکت  

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 27

الف( یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است که برای انجام مأموریتی ........... یعنی با هدفی .........، شکل گرفته است. 

ب( محدودۀ عمل مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه چگونه است؟

1( الف( غیر سودآور- تجاری، ب( محلی، ملی و حتی جهانی 

2( الف( غیر سودآور- غیرتجاری، ب( روستایی، شهری و استانی 

3( الف( غیر سودآور- غیرتجاری، ب( محلی، ملی و حتی جهانی 

4( الف( غیر سودآور- غیرتجاری، ب( روستایی، ملی و استانی

کدام مورد از روش های اداره تعاونی ها و شرکت ها با یکدیگر متفاوت است؟- 28

2( نحوۀ اداره آن 1( تقسیم سود بین اعضا 

4( مراحل راه اندازی 3( توزیع سود به نسبت سرمایه 

کدام گزینه نادرست است؟- 29

1( در تعاونی تولید، تعدادی تولیدکننده جهت بهره مندی از مزایای فعالیت های اقتصادی با مقیاس کوچک گرد هم می آید و با اقدامات جمعی منفعت خود را 

بیشینه می کنند.

2( تعاونی کشاورزی را عده ای کشاورزان تشکیل می دهند تا برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود و نیز امکان بازاریابی، تبلیغات جمعی و ایجاد زنجیرۀ توزیع 

به آن ها کمک کند.

3( یکی از انواع شرکت ها، مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه هستند، یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است که برای انجام مأموریتی غیر سودآور یعنی با هدفی 

غیرتجاری شکل گرفته است.

4( تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند، اما نحوۀ ادارۀ آن ها بر اساس هر نفر یک رأی است.
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تعریف زیر مربوط به چه نوع کسب وکاری می شود؟ - 30

»کسب وکاری که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند«

4( شرکت 3( شراکت  2( تعاونی ها  1( مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه 

عبارات زیر به ترتیب عیب و مزیت چه نوع کسب وکارهایی است؟ - 31

»پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت و موفقیت های غیر فردی« »از طریق افزایش سهام دارایی یا افزایش سرمایۀ آن ها و نیز وام های بانکی«

4( شراکت- شراکت 3( شرکت- شرکت   2( شراکت- شرکت  1( شرکت- شراکت  

به ترتیب کدام گزینه بیانگر مزیت و معایب شرکت است؟- 32

1( امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی- تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام 

2( تخصص گرایی بیشتر- امکان رقابت باالتر

3( قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر- مسئولیت محدود برای سهام داران

4( تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام- مالیات بر سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد.

کدام گزینه بیانگر معایب ایجاد شرکت نیست؟- 33

1( هزینه های راه اندازی باالتر- تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام 

2( قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر- تخصص گرایی بیشتر 

3( تأخیر در تصمیم گیری- قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر 

4( تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام- مالیات بر سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد

عبارات زیر از مزایای کدام نوع کسب وکار است؟ - 34

»امکان رقابت باالتر« و »تخصص گرایی بیشتر«

4( شراکت- شراکت 3( شرکت- شرکت   2( شراکت- تعاونی   1( شرکت- شراکت  

کدام مفهوم در اساسنامۀ یک شرکت نیست؟- 35

1( شرکت برای چه کسب وکاری تشکیل شده است.

2( سهام آنچه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود. 

3( چگونه شرکت سرمایۀ اولیه، خود را تأمین می کند.

4( چگونه سود تقسیم می شود، سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند.

چرا برای تشکیل شرکت ممکن است به وکیل نیاز باشد و هزینه راه اندازی باالتر از معایب کدام نوع کسب وکار است؟- 36

1( تا فرد را برای تکمیل اساسنامۀ شرکت و سایر اسناد موردنیاز کمک کند- شرکت

2( تا فرد را برای تکمیل فرآیند قانونی به دست آوردن حقوقش یاری نماید- شراکت

3( تا فرد را برای تکمیل اساسنامه شرکت و سایر اسناد موردنیاز کمک کند- شراکت

4( تا فرد را برای تکمیل فرآیند قانونی به دست آوردن حقوقش یاری کند- تعاونی
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در رابطه با کدام نوع کسب وکار دولت برای آن ها قوانینی دارد تا به سرمایه گذاران اطمینان بدهد و کمک کند تا فریب نخورند و در - 37

کدام نوع کسب وکار نیاز به مشاوره های حقوقی است؟

4( شرکت- شرکت 3( شرکت- شراکت  2( تعاونی- شراکت  1( شراکت- تعاونی 

کدام عبارت در مورد شرکت سهامی درست است؟- 38

1( ایجاد یک شرکت به ویژه شرکت سهامی پرهزینه ترین نوع کسب وکار است زیرا شرکت سهامی از پول دیگران برابر راه اندازی کارش استفاده کرده است.

2( ایجاد یک شرکت به خصوص سهامی کم هزینه است؛ زیرا شرکت سهامی از پول دیگران برای راه اندازی کارش سود می برد.

3( ایجاد یک شرکت به خصوص شراکتی پرهزینه ترین نوع کسب وکار است زیرا شراکت از انواع پول هایی تشکیل می شود که صاحبان شرکت جمع می کنند.

4( از آنجایی که برای تأسیس یک شرکت به پول نسبتًا زیادی نیاز است به هم دلیل شراکت سهامی باز پول دیگران راه اندازی می شود.

کدام عبارت بیانگر مفهوم سهام است؟- 39

1( سهام یک برگه ارزشمند است و نشان می دهد که دارنده آن بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و در سود و زیان آن شریک است. 

2( سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارنده آن، صاحب شرکت است و در سود و زیان آن شریک خواهد بود.

3( سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارنده آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و در سود و زیان آن شریک می باشد. 

4( سهم یک برگه ارزشمند است و نشان می دهد که دارنده آن بخشی از مالکیت تعاونی را در اختیار دارد و در سود و زیان آن شریک می باشد.

در کدام نوع کسب وکار سهام دار به اندازۀ سهمش مالکیت سنی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها همان اندازه سهیم است؟- 40

4( کسب وکار شرکتی 3( کسب وکار شراکتی   2( کسب وکار شخصی  1( کسب وکار تعاونی 

کدام مورد از تعهدات شرکت ها محسوب نمی شود؟- 41

1( یک شرکت می تواند دارایی داشته باشد. 

2( می تواند با دیگر شرکت ها یا افراد وارد قرارداد شود.

3( می تواند علیه شرکت ها یا افراد شکایت کند و مورد شکایت قرار بگیرد. 

4( نحوه اداره شرکت ها بر اساس هر نفر یک رأی است.

کدام مورد به ترتیب از مزایای کسب وکار شراکتی و شخصی است؟- 42

1( راه اندازی نسبتًا آسان- راه اندازی آسان و هزینه های نسبتًا اندک 

2( منافع مالیاتی- مالکیت کامل 

3( دسترسی به منابع سرمایه های مالی بزرگ- تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها

4( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی- مالکیت کامل

کدام یک از معایب مشترک میان کسب وکار شراکتی و شخصی است؟- 43

1( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

2( آزادی عمل محدودتر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

3( بار مسئولیت سنگین 

4( آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری
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ویژگی های زیر از معایب کدام نوع کسب وکار است؟ )به ترتیب از راست به چپ( - 44

»افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل« و »آزادی عمل محدودتر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل 

لزوم توافق شرکا«

4( شرکتی- شرکتی 3( شراکتی- شراکتی  2( شرکتی- تعاونی  1( شراکتی- شرکتی 

کدام گزینه بیانگر مزایای کسب وکار شخصی نیست؟- 45

2( آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری  1( راه اندازی آسان و هزینه ها نسبتًا اندک 

4( تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها 3( منافع مالیاتی 

به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤال زیر است؟ - 46

الف( مفهوم این مطلب که »همه چیز به شما برمی گردد حتی در ناخوشی و سفر« به کدام ویژگی از کسب وکار شخصی اشاره دارد؟ 

ب( کدام عبارت بیانگر مزیت کسب وکار شراکتی است؟ 

1( الف( بار سنگین مسئولیت- معایب، ب( منافع مالیاتی 

2( الف( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی، ب( آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری

3( الف( بار سنگین مسئولیت معایب، ب( دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر

4( الف( مشکل تأمین مالی- معایب، ب( دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر

کسب وکار شخصی در چه نوع فعالیت هایی حضور دارند و در کدام مورد حضور ویژه و پررنگ تری دارند؟- 47

1( در همه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت به ویژه خدمات حضور دارند. 

2( بیشتر در فعالیت کشاورزی و تا محدودی خدمات و به ویژه در صنعت حضور دارند. 

3( اغلب در کشاورزی و تا حدودی در صنعت و به ویژه خدمات حضور دارند. 

4( بیشتر در صنعت و خدمات حضور دارند و به ویژه در کشاورزی حاضر هستند.

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر را به ترتیب بیان می دارد؟ - 48

الف( کسب وکار شخصی از نظر مقیاس چه ویژگی دارند و مثال آن کدام است؟ 

ب( نام دیگر کسب وکار شخصی چیست؟

2( الف( کوچک- دندانپزشکی، ب( دیگر فرمایی 1( الف( متوسط- صنعتگران خرد، ب( خویش فرمایی 

4( الف( متوسط- دندانپزشکی، ب( دیگر فرمایی 3( الف( کوچک- تعمیرکاران خودرو، ب( خویش فرمایی 

کسب وکار ........... متعلق به ........... است. امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به شکل ............ .- 49

2( شخصی- یک شخص- شخصی اند.  1( شخصی- دو یا چند نفر- شخصی اند.  

4( شرکت سهامی- عام- شرکت سهامی اند. 3( تعاونی- یک گروه خاص - تعاونی اند.  
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اگر بخواهیم به صورت کلی تفاوت مفهومی شکل های مختلف کسب وکار را درک کنیم باید به کدام سؤال بتوانیم پاسخ دهیم. - 50

1( مالک محصول یا کاالی نهایی، که به مشتری عرضه می شود کیست؟ یک نفر یا چند نفر و چگونه؟

2( کاال و محصول تولیدشده از سوی چه کسانی به مصرف خواهند رسید؟ چگونه؟

3( کاال و محصول تولیدشده چگونه تولید شده اند؟ و چه مراحلی را طی کرده اند؟

4( منظور و هدف تولیدکننده از تولید کاال چیست؟ و چه کسانی در تولید کاال نقش داشته اند.

اکثر کسب وکارها در ایران با چه عنوان هایی مشغول به فعالیت اند؟- 51

2( محلی، ملی، جهانی  1( شخصی، شرکتی سهامی، تعاونی  

4( ملی، تعاونی، شرکتی سهامی 3( شخصی، محلی، تعاونی 

منظور از »شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد« چیست؟- 52

1( همه افراد در شرکت باید مطابق قانون رفتار کنند. 

2( قانون، ضوابط و مقررات شرکت را تعیین می کند.

3( اختالفات شرکت باید قانونی حل وفصل شود.

4( به این معناست که قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کند.

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 53

- نحوه اداره تعاونی ها به چه صورت است؟ 

- ماهیت مأموریت مؤسسات غیرانتفاعی چگونه است؟ 

2(  هر نفر یک رأی- سودآور  1( هر نفر یک رأی- غیر سودآور 

4( به نسبت میزان سهم افراد- سودآور 3( به نسبت میزان سهم افراد- غیر سودآور  

مراحل راه اندازی تعاونی ها کم وبیش مشابه با کدام یک از کسب وکارها است و کدام گزینه در ارتباط با آن ها صحیح است؟ - 54

1( شرکت- تعداد رأی افراد بر اساس سرمایه هر عضو است. 

2( شخصی- تعداد رأی افراد بر اساس سرمایه هر عضو است. 

3( شرکت- نحوه اداره آن ها بر اساس هر نفر یک رأی است. 

4( شخصی- نحوه اداره آن ها بر اساس هر نفر یک رأی است.

دارایی شرکتی فرضی به 5,000,000 سهم تقسیم شده است؛ سرمایه گذاری که 420,000 سهم آن را خریداری می کند، مالک چند - 55

درصد شرکت است؟

% ۸/۶ )4  % ۸/5 )3  % 2/۸ )2   % ۸/4 )1

»پروین اعتصامی پرآوازه ترین شاعر زن ایرانی است«. به نظر شما حرفه ایشان جزء کدام دسته از سازمان های تولید است؟ - 56

4( خیریه 3( موسسه غیرانتفاعی  2( تعاونی  1( کسب وکار شخصی  
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کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 57

- محدوده عمل مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی به چه صورت است؟ 

-کدام کسب وکار مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارد؟

-نحوه اداره تعاونی ها چگونه است؟ 

- عبارت کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند. 

مربوط به کدام کسب وکار است؟

1( گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است- تعاونی ها- هر نفر یک رأی- تعاونی 

2( بیشتر به صورت محلی- مؤسسات خیریه- متناسب با میزان سهام – مؤسسات خیریه 

3( بیشتر به صورت محلی- بانک ها- هر نفر یک رأی- مؤسسات خیریه 

4( گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است- تعاونی ها- متناسب با میزان سهام- تعاونی

در کدام گزینه به ترتیب در دو قسمت اول معایب کسب وکار شخصی و در دو قسمت آخر آن مزایای کسب وکار شرکتی ذکرشده - 58

است؟ 

1( هزینه های راه اندازی باالتر- مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی- تخصص گرایی بیشتر- تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام 

2( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی- مشکل تأمین مالی مسئولیت محدود برای سهامداران- امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه های تخصصی 

3( قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر- تأخیر در تصمیم گیری- امکان افزایش سرمایه از طریق افزایش سهامداران امکان رقابت باالتر 

4( بار سنگین مسئولیت مشکل تأمین مالی-- قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر- مسئولیت محدود برای سهامداران

کسب وکاری که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می گردد، چه نام دارد؟ - 59

2( کسب وکار شخصی 1( مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه ها  

4( تعاونی ها 2( شرکت ها  

کدام گزینه تکمیل کننده جاهای خالی در عبارات زیر است؟ - 60

الف( مسئولیت ......................... برای سهامداران از مزایای ایجاد شرکت است. 

ب( تقسیم سود به ......................... از معایب ایجاد شرکت ها است. 

2( محدود- صرف نظر از میزان مالکیت سهام 1( نامحدود- صرف نظر از میزان مالکیت سهام  

4( نامحدود- تناسب مالکیت سهام 3( محدود- تناسب مالکیت سهام 

کدام گزینه به درستی صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص می کند؟ )به ترتیب( - 61

الف( امروز اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شخصی اند و بیشتر آن ها کوچک مقیاس اند. 

ب( در زمینه های تخصصی مثل پزشکی و وکالت اغلب کسب وکارها به صورت شرکت سهامی است. 

ج( منابع مالیاتی از مزایای کسب وکار شخصی است. 

د( تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام از مزایای ایجاد شرکت است.

4( ص-غ- ص- غ 3( ص-غ-غ- ص   2( غ- ص-غ- ص   1( ص- ص- ص-غ 
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کدام گزینه صحیح یا غلط بودن هریک از عبارت های زیر را به درستی مشخص می کند؟ - 62
الف( کسب وکار شخصی متعلق به یک شخص است. امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شخصی اند. 

ب( بیشتر کسب وکارهای شخصی کوچک مقیاس اند و در همه نوع فعالیتی از خدمات تا کشاورزی به ویژه صنعت حضور دارند. 
ج( در زمینه های تخصصی مثل وکالت و پزشکی تعداد کمی از کسب وکارها شخصی اند.

4( غ- ع- غ 3( ص-غ- ص   2( ص- ص-غ   1( ص-غ-غ  

به ترتیب کدام گزینه صحیح و یا غلط بودن موارد زیر را به درستی نشان می دهد؟- 63
- مسئولیت محدود برای سهام داران از معایب ایجاد شرکت است.

- هر سهام دار به اندازه سهمش در شرکت، مالکیت نسبی آن را دارد.
- سهام یک سند مالکیت است و نشان دهنده آن است که شخص بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد.

4( ص- ص- غ 3( غ- ص- ص  2( ص-غ- ص   1( غ-غ- ص  

به ترتیب هریک از عبارت های مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و »دعاوی« و »مالکیت« کامل سود، مربوط به مزایای کسب وکار - 64
شخصی است یا معایب آن؟

4( مزیت- عیب 3( عیب- مزیت   2( عیب- عیب   1( مزیت- مزیت  

پاسخ درست پرسش های زیر در کدام گزینه آمده است؟ - 65
الف( منافع مالیاتی از جمله مزایای کدام نوع کسب وکار است؟ 

ب( امکان رقابت باالتر و تخصص گرایی بیشتر از مزایای کدام نوع کسب وکار است؟ 
ج( اغلب کسب وکارها در ایران به چه شکل اداره می شوند؟

2( شرکت- کسب وکار شخصی- کسب وکار شخصی 1( شرکت- کسب وکار شخصی- تعاونی  
4( کسب وکار شخصی- شرکت- کسب وکار شخصی 3( کسب وکار شخصی- شرکت تعاونی  

»عده ای از کشاورزان برای تهیه بذر مرغوب، سموم، کود و نیز امکان بازاریابی و ایجاد زنجیرۀ توزیع گرد هم آمده اند تا با اقدامات - 66
جمعی منفعت خود را بیشتر کنند« به نظر شما کسب وکار آن ها از چه نوعی است؟

4( شخصی 3( شرکت   2( تعاونی  1( مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه  

هر یک از موارد زیر در توضیح کدام نوع کسب وکار آمده است؟ - 67
الف( نهادی است قانونی که برای انجام مأموریتی غیر سودآور، یعنی با هدفی غیرتجاری شکل گرفته است.

ب( کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند. 
ج( کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد. 

د( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی دارد و در عوض فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهد. 
هـ( نحوۀ ادارۀ آن ها براساس هر نفر یک رأی است اما توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایۀ هر عضو است. 

1( تعاونی- موسسه غیرانتفاعی- شرکت- کسب وکار شخصی- تعاونی
2( موسسه غیرانتفاعی و خیریه- تعاونی- شرکت- شرکت- کسب وکار شخصی 

3( موسسه غیرانتفاعی- تعاونی- شرکت- کسب وکار شخصی- تعاونی
4( تعاونی- موسسه غیرانتفاعی- شرکت- شرکت- کسب وکار شخصی
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چند مورد از گزینه های زیر در ارتباط با شرکت صحیح است؟ - 68

الف( مسئولیت محدود برای سهامداران از مزایای ایجاد یک شرکت سهامی است. 

ب( امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شرکت است. 

ج( شر کت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد. 

د( سهامداران شرکت همه به یک اندازه در منافع و مسئولیت ها سهیم هستند.

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

در یک شرکت سهامی، که دارایی آن به تعداد  10,000 سهم تقسیم شده است؛ و ارزش هر سهم 000ر100 ریال می باشد، شخص - 69

الف تعداد 1000 سهم و شخص ب تعداد 3000 سهم خریداری کرده اند؛ با توجه به این فرضیات، به ترتیب: 

الف( سهم مالکیت شخصی الف و ب از دارایی شرکت چند درصد است؟ 

ب( میزان سرمایه این دو شخص در این شرکت چند ریال است؟

10,000,000 – 300,000,000 - % 10 - % 30 )2   300,000,000 – 100,000,000 - % 30 - % 10 )1

10,000,000 – 30,000,000 - % 10 - % 30 )4  30,000,000 – 10,000,000 - % 30 - % 10 )3

کدام گزینه از معایب کسب وکار شخصی است؟- 70

2( بر عهده داشتن مسئولیت تمام تصمیمات مهم، سخت و دشوار  1( مالکیت کامل سود  

4( هزینه های راه اندازی باالتر 3( آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری 

کدام گزینه از نمونه های مشاغل خویش فرما نیست؟ - 71

3( تعمیرکاران خودرو  1( هنرمندان  

4( شرکت های سهامی 4( بنگاه های معامالت ملکی  
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: س1سوال

گزینه ی 1: امکان رقابت باالتر از مزایای ایجاد شرکت است. 

گزینه ی 2: مسئولیت محدود برای سهام داران از مزایای ایجاد شرکت است.

50
200

1
4 0 25= = / گزینه ی 3:  

گزینه ی 4: در ساختار شرکت سهامی، مدیر اجرایی و مدیر امور اداری در یک سطح هستند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س2سوال

تشریح عبارت صحیح: 

الف( شرکت، پیچیده ترین نوع کسب وکار است. 

ب( دارایی شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود. 

ج( مؤسسات غیرانتفاعی برای انجام مأموریتی غیر سودآور یعنی با هدف غیرتجاری شکل گرفته است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س3سوال

مانند  به ویژه خدمات حضور دارند. مشاغل خویش فرمایی  تا صنعت  از کشاورزی  فعالیتی  نوع  و در همه  اغلب کوچک مقیاس هستند  کسب وکارهای شخصی 

تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معامالت ملکی، خرده فروشان کشاورزان، صنعتگران خرد و هنرمندان از این جمله اند. 

معایب کسب وکار شخصی: 

1- بار سنگین مسئولیت 

2- شکل تأمین مالی 

3- مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی 

گزینه 1پاسخ صحیح است.س4سوال

← شخصی  الف( مطب دندان پزشکی دکتر کیانی 

← مشارکتی  کشت و صنعت اتحادیه دامداران دشت مغان 

ب( انواع سازمان های تولیدی به سازمان های تعاونی، خصوصی، سهامی خاص و عام تقسیم می شود. 

پ( در اقتصاد اسالمی »صاحب سرمایه ی مالی« یا به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت می کند و اجر الهی و اجتماعی می برد یا به عنوان صاحب کار در سود 

و زیان شریک می شود. 

ت( در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی هم می تواند صاحب تولید شود و هم می تواند دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود.

پاسخنامه تشریحی

درس دوم )فصل اول(
دهم
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. با این که احتمال از بین رفتن و شکست یک کسب وکار وجود دارد، احتمال موفقیت و سودآوری آن هم کم نیست.س5سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( مزیت کسب وکار شخصی   ب( از معایب ایجاد شرکت   ج( از معایت کسب وکار شخصی   د( مزیت ایجاد شرکت   س6سوال

هـ( از معایب کسب وکار شراکتی 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند؛ اما نحوه ی اداره ی آن ها بر اساس هر نفر، یک رأی است. س7سوال

یعنی هر کدام از اعضا صرف نظر از این که چه قدر از سرمایه ی تعاونی را تأمین کرده باشد، یک رأی خواهد داشت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی: معایب کسب وکار شخصی، معایب کسب وکار شراکتیس8سوال

مالکیت کامل سود: مزایای کسب وکار شخصی 

تخصص گرایی بیشتر: مزایای ایجاد شرکت 

قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیش تر: معایت ایجاد شرکت 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س9سوال

الف( تفاوت مفهومی انواع کسب وکارها به بحث سازمان تولید باز می گردد و بحث سازمان تولید در پاسخ سؤال »صاحب اصلی کاالی نهایی که به دست مشتری 

می رسد، کیست؟« مطرح می شود. 

ب( قبل از آغاز شراکت، افرادی که قرار است با هم شریک باشند، بر سر سهم و نسبت تقسیم سود و زیان با یکدیگر توافق می کنند. 

قوانین  به دلیل  نوع کسب وکار است. همچنین شرکت ها  پرهزینه ترین  راه اندازی کسب وکارش استفاده می کند،  برای  پول دیگران  از  ج( شرکت سهامی چون 

سخت گیرانه ی دولت مجبور هستند از وکالی متخصص برای ثبت شرکت و تدوین اساسنامه استفاده کنند و این امور هم زمان بر و هزینه بر می باشد. 

د( گزینه های )2( و )4( از مواردی نیستند که در اساسنامه ذکر می شود.

گزینه 1پاسخ صحیح است.س10سوال

الف( کارآفرین باید بداند که در آغاز کارش ممکن است با موفقیت کمتر یا عدم موفقیت روبه رو شود. بنابراین در هنگام شروع کار نمی توان از موفقیت مطمئن بود. 

ب( کسب وکارهای شخصی در همه نوع فعالیتی از کشاورزی با صنعت به ویژه خدمات حضور دارند. از همین رو گفته می شود مردم ایران غالبًا به کسب وکارهای 

شخصی اشتغال دارند.
25
100 50 000 25 500 12 500= ⇒ = × =x

x, , ج(  

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س11سوال

الف( زنجیره ی خلق ارزش به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده می گویند. 

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

ج( در حسابداری ملی فقط آن دسته از فعالیت های تولیدی )اعم از تولید کاالها یا خدمات( در محاسبه و سنجش منظور می شود که دارای شروط زیر باشند: 

1( از بازار عبور کند: یعنی تولیدکننده در مقابل دریافت پول، آن کاال یا خدمت را به مصرف کننده تحویل دهد. 

- فعالیت تولیدی زنان در مزرعه ها )فعالت تولیدی زنان در خانه و تولید کاالها و خدماتی به صورت غذا، بهداشت و تربیت فرزندان و یا کاشت سبزیجات در منزل 

برای مصرف خانگی در حسابداری ملی منظور نمی شود.( 2( فعالیت هایی که به تولید کاال یا خدمات نهایی منتهی شود.(

3( قانون و مجاز باشند. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های نادرست:س12سوال

گزینه ی 1: امکان رقابت باالتر )به دلیل مقیاس تولید باال، امکان سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا( از مزایای ایجاد شرکت است. 

گزینه ی 2: مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی از معایب کسب وکار شخصی و شراکتی است.

گزینه ی 3: تخصص گرایی بیشتر )امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه های تخصصی و ویژه( از مزایای ایجاد شرکت است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است. شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد. تعاونی کسب وکاری س13سوال

است که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شرح عبارات نادرست:س14سوال

ب( در زمینه های تخصصی اغلب کسب وکارها به صورت شخصی است. 

د( تقسیم سود در کسب وکار شراکتی متناسب با سهم افراد است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند؛ اما نحوه ی اداره آن ها براساس هر نفر، یک رأی است؛ س15سوال
یعنی هر کدام از اعضا صرف نظر از این که چه قدر از سرمایه ی تعاونی را تأمین کرده باشد، یک رأی خواهد داشت. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایجاد یک شرکت به ویژه یک شرکت سهامی، پرهزینه ترین نوع کسب وکار است چراکه شرکت سهامی از پول دیگران س16سوال
برای راه اندازی کارش استفاده می کند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( اگر یک کسب وکاری متعلق به همه عوامل تولید باشد، سازمان تولید آن مشارکتی است. س17سوال

ب( عواید حاصله به طور مساوی و یا با نسبتی که توافق کرده اند، تقسیم می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( سرمایه های اجتماعی شامل اخالقی، وفای به عهد، صداقت، احترام به قانون و ... و سرمایه های معنوی شامل س18سوال

دین و اعتقادات از سرمایه های مهم و موردتوجه اقتصاد دانان می باشند. 

ب( انواع سازمان های تولیدی به سازمان های تعاونی، خصوصی و سهامی )شامل سهامی عام و سهامی خاص( تقسیم می شوند. 

ج( سازمان تولید، جایگاه و نقش هریک از عوامل تولید را تعیین می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مربوط به کسب وکار شرکت است.س19سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س20سوال
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد. س21سوال

دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هرکس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مورد اول از ویژگی های شراکت است و مورد دوم مربوط به کسب وکار یک شرکت می باشد که به صورت سهامی عمل می کند.س22سوال
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← ضرر و بدهی سهام داران محدود به میزان سهام س23سوال  گزینه 1 پاسخ صحیح است. مسئولیت محدود برای سهامداران 
← به دلیل مقیاس تولید باال امکان سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا امکان رقابت باالتر 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در کسب وکار شرکتی باید یک شرکت ثبت شود. س24سوال
پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است.

آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری - س25سوال اندک -  راه اندازی آسان و هزینه های نسبتًا  پاسخ صحیح است. مزایای کسب وکار شخصی:  گزینه 2 
مالکیت کامل سود - منافع مالیاتی 

معایب: بار سنگین مسئولیت - مشکل تأمین مالی - مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.س26سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است که برای انجام مأموریتی غیرسودآور، یعنی با هدفی غیرتجاری.س27سوال
ب( محدوده عمل آن ها گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند، اما نحوه اداره آن ها بر اساس هر نفر یک رأی است، س28سوال
یعنی هرکدام از اعضا صرف نظر از اینکه چقدر از سرمایه تعاونی را تأمین کرده باشد یک رأی خواهد داشت، اما توزیع سود احتمالی در پایان دوره نسبت سرمایه 

هر عضو است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  با مقیاس بزرگ گرد هم می آید و با اقدامات جمعی منفعت خود را بیشینه می کنند.س29سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س30سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر دو از معایب و مزیت شرکت است.س31سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. رد سایر گزینه ها: س32سوال
2( مزیت - مزیت    3( معایب - مزیت    4( معایب – معایب

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تخصص گرایی بیشتر از مزایای شرکت است.س33سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مزایای ایجاد شرکت عبارت اند از: س34سوال
١- مسئولیت محدود برای سهامداران، 2- امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی، 3- امکان رقابت باالتر، 4- تخصص گرایی بیشتر.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. چگونه سود و زیان تقسیم می شود، زیرا هر شرکتی دارای سود و همین طور زیان است و حتمًا همیشه سود نمی کند.س35سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای تشکیل شرکت ممکن است به وکیل نیاز داشته باشید تا شما را برای تکمیل اساسنامه شرکت و سایر اسناد موردنیاز س36سوال
کمک کند - از معایب تشکیل شرکت ها است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. دولت برای شرکت ها قوانینی دارد تا به سرمایه گذاران اطمینان بدهد و کمک کند تا فریب نخورند. پذیرش و عمل به س37سوال
چنین قوانینی زمان بر و پرهزینه است و مشاوره های حقوقی نیاز دارد.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.س38سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س39سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هرکس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود که س40سوال

به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 4 از ویژگی های تعاونی ها است در شرکت افراد به تعداد سهامی که دارند دارای قدرت رأی می باشند.س41سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س42سوال

رد گزینه 2 - از مزیت های کسب وکار شخصی است هر دو مورد. 

رد گزینه 3 - یکی عیب و دیگر مزیت کسب وکار شراکتی است. 

رد گزینه 4 - به ترتیب کسب وکار شراکتی و مزیت کسب وکار شخصی است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی مشترک کسب وکارهای شراکتی و شخصی است.س43سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معایب کسب وکار شراکتی عبارت اند از: س44سوال

1( افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوق با وکیل، 2( مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی، 3( آزادی عمل محدودتر

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه 4 از مزایای کسب وکار شراکتی است نه شخصی.س45سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( بیانگر بار سنگین مسئولیت است که از معایب کسب وکار شخصی است. س46سوال

ب( مزایای کسب وکار شراکتی عبارت اند از: 1( راه اندازی نسبتًا آسان 2( دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر 3( تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی و توانایی ها.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کسب وکار شخصی در همه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت به ویژه خدمات حضور دارند.س47سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( بیشتر آن ها کوچک مقیاس اند و در همه نوع فعالیتی از کشاورزی با صنعت به ویژه خدمات حضور دارند.س48سوال

ب( نام دیگر آن خویش فرمایی است همه مثال ها درست است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کسب وکار شخصی متعلق به یک شخصی است. امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شخصی اند.س49سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر بخواهیم به صورت کلی تفاوت مفهومی شکل های مختلف کسب وکار را درک کنیم، باید تنها به این سؤال پاسخ س50سوال

بدهیم که مالک محصول یا کاالی )نهایی( که به مشتری عرضه می شود کیست؟ یک یا چند نفر و چگونه؟

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اکثر کسب وکارها در ایران به عنوان کسب وکاری شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول فعالیت اند.س51سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هویت قانونی یک شرکت بدین معناست که قانون با یک شرکت مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کند. س52سوال
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. نحوه اداره تعاونی ها براساس هر نفر یک رأی است.س53سوال
- ماهیت مأموریت مؤسسات غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیر سودآور است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند، اما نحوه اداره آن ها بر اساس هر نفر، یک رأی است. س54سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای مشخص کردن سهم هر یک از سرمایه گذاران از کل سرمایه بنگاه، باید میزان سرمایه هر فرد را بر کل سرمایه س55سوال
تقسیم کنیم و سپس برای مشخص کردن در صد آن را در 100 ضرب کنیم.

420 000
5 000 000 100 8 4,

, ,
/× = %  

گزینه 1 پاسخ صحیح است. هنرمندان از جمله مشاغل خویش فرما و یک نوع کسب وکار شخصی است. س56سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. محدوده عمل آن ها گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است. س57سوال
- تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند؛ 

- نحوه اداره آن ها بر اساس هر نفر، یک رأی است.
- شرکت تعاونی کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. به بررسی گزینه ها می پردازیم: س58سوال
گزینه 1: معایب ایجاد شرکت - معایب کسب وکار شخصی - مزایای ایجاد شرکت - معایب ایجاد شرکت

گزینه 2: معایب کسب وکار شخصی - معایب کسب وکار شخصی - مزایای ایجاد شرکت - مزایای ایجاد شرکت 
گزینه 3: معایب ایجاد شرکت - معایب ایجاد شرکت - مزایای ایجاد شرکت - مزایای ایجاد شرکت 

گزینه 4: معایب کسب وکار شخصی - معایب کسب وکار شخصی - معایب ایجاد شرکت - مزایای ایجاد شرکت

← شرکت س59سوال گزینه 4 پاسخ صحیح است. پیچیده ترین نوع کسب وکار 
← تعاونی کسب وکار با هدف تأمین نیازمندی های اعضا 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( محدود س60سوال
ب( تقسیم سود به مناسب مالکیت سهام از معایب ایجاد شرکت ها است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه های نادرست: س61سوال
ب( در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و حسابداری هم اغلب کسب وکارها شخصی هستند. 

د( تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام از معایب ایجاد شرکت است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( صحیح است. س62سوال

ب( صحیح است. 

ج( غلط است، در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مسئولیت محدود برای سهام داران از مزایای ایجاد شرکت است.س63سوال

- صحیح است. 

- صحیح است. 
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← معایب کسب وکار شخصی س64سوال گزینه 3 پاسخ صحیح است. مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی 

← مزایای کسب وکار شخصی  - مالکیت کامل سود 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. منافع مالیاتی از جمله مزایای کسب وکار شخصی است. س65سوال

- امکان رقابت باالتر و تخصص گرایی بیشتر از مزایای ایجاد شرکت سهامی است. 

- اغلب کسب وکارها در ایران به شکل کسب وکار شخصی اداره می شود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تعاونی کسب وکاری که با هدف تأمین نیازهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک کند. س66سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مؤسسه غیرانتفاعی: نهادی است قانونی که برای انجام مأموریتی غیر سودآور )یعنی هدفی غیرتجاری(، شکل گرفته است. س67سوال

- تعاونی کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آن ها کمک می کند. 

- شرکت، کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد. 

- کسب وکار شخصی مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی دارد و در عوض فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهد. 

- تعاونی، نحوه اداره آن ها بر اساس هر نفر یک رأی است اما توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایه هر عضو است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف و ج صحیح است س68سوال

ب: امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شخصی است. 

د: سهامداران شرکت به اندازه سهمشان از شرکت مالکیت نسبی دارند و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم هستند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای مشخص کردن سهم هریک از سرمایۀ گزاران از کل سرمایه بنگاه باید میزان سرمایه هر فرد را بر کل سرمایه س69سوال
تقسیم، سپس برای مشخص کردن درصد آن را در 100 ضرب می کنیم.

1000 )الف
10 000 100 10

,
× = % سهم مالکیت شخصی الف         

 3000
10 000 100 30

,
× = % سهم مالکیت شخصی ب         

- برای مشخص کردن میزان سرمایه گزاری هر یک از سرمایه گزاران باید تعداد سهام خریداری شده را در قسمت هر سهم ضرب کنیم.

1000 )ب 100 000 100 000 000× =, , , سرمایه شخصی الف ریال     

3000 100 000 300 000 000× =, , , سرمایه شخصی الف ریال     

گزینه 2 پاسخ صحیح است. معایب کسب وکار شخصی: س70سوال

1- مشکل تأمین مالی )پس انداز شخصی و قرض از دوستان و خانواده(

2- بار سنگین مسئولیت )همه چیز به شما بر می گردد حتی در ناخوشی و سفر( 

3- مسئولیت نامحدود در مقابل برخی ها و دعاوی 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. نمونه های مشاغل خویش فرما عبارتند از تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معامالت ملکی، خرده فروشان، س71سوال
کشاورزان، صنعتگران خرد، هنرمندان.
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 اصل اول: هزینه فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید!

فرض می کنیم یک روز تعطیل پیش رو داریم: در این روز از تعطیلی مان می توانیم به شکل های مختلف استفاده کنیم و به همین منظور یک فهرست تهیه می کنیم. 

مثال 1- به مسافرت یک روزه برویم؛ 2- به موزه های شهر برویم؛ 3- به دیدار اقوام برویم؛ 4- در منزل استراحت کنیم.

در مثال باال منابع و امکانات ما همان زمان تعطیل یک روزه ای است که در اختیار داریم و می توانیم به روش های داخل فهرست از آن استفاده کنیم. حاال اگر ما 

تصمیم بگیریم که به استراحت بپردازیم، در واقع از انتخاب های دیگر خود صرف نظر کرده ایم.

هزینه فرصت

»هزینه فرصت« عبارت است از چیزی که از آن برای به دست آوردن چیز دیگری صرف نظر کرده ایم، یا آن را از دست داده ایم. افراد در زندگی با انتخاب های خود، 

»بده – بستان« می کنند؛ یعنی با آن چه انتخاب می کنند، چیزی به دست می آورند و چیزهایی را نیز دست می دهند.

 نکته 1: تمامی حق انتخاب ها )قابلیت ها( را نمی توان به طور هم زمان انتخاب کرد، چرا که منابع محدودند.

 نکته 2: هزینه فرصت به دلیل کمیابی منابع مطرح می شود.

 تذکر: منظور از کمیابی منابع، محدودیت و قابلیت مصارف متعدد منابع است.

 مسئله و پاسخ

سال - 72 دو  خواندن  جای  به  اگر  که  درحالی  است،  گرفته  تحصیل  ادامه  به  تصمیم  خود  کارشناسی  تحصیالت  پایان  از  پس  مریم 

کارشناسی ارشد، کار کند، هر ماه 1.500.000 ریال حقوق خواهد گرفت. هزینه فرصت ادامه تحصیل مریم در این دو سال چه قدر 

می باشد؟

پاسخ: از آن جایی که هزینه فرصت، ارزش بهترین گزینه بعدی است که از آن صرف نظر کردیم در این سوال عبارت است از:

1 500 000 12 18 00 000. . . .× = حقوق از دست رفته در یک سال  

18 000 000 2 36 000 000. . . .× = هزینه فرصت تحصیل مریم در دو سال  

 اصل دوم: منابع کمیاب خود را شناسایی کنید!

به کمک منابع و امکانات )ثروت های طبیعی و انسانی(، نیازهای خودمان و تمام هم نوعانمان )کاال – خدمات( را رفع می کنیم و از این محل کسب درآمد خواهیم داشت.

درس سوم )فصل اول(
دهم

اصول انتخاب درست
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درباره منابع و امکانات جهان باید به دو نکته توجه کنیم:

 1- منابع و امکانات در دسترس ما محدود است.  2- این منابع و امکانات قابلیت مصارف متعدد دارند.

در هر جامعه سرمایه، نیروی کار، زمین کشاورزی و ذخایر معدنی منابعی هستند که همواره محدودند.

تولیدکنندگان برای انجام فعالیت های تولیدی به عوامل مختلفی نیاز دارند که به آن ها »عوامل تولید« می گویند. مانند مثال های زیر:

برای مثال: چوبی که نجار روی آن کار می کند، دانه گندمی که کشاورز در زمین می کارد یا نیروی کاری که در کارگاه مشغول به کار است و ... تمامی عوامل تولید 

را می توانیم به سه دسته تقسیم می کنیم:

 1- منابع طبیعی  2- سرمایه  3- عوامل انسانی

 نکته: تولیدکنندگان کاالها و خدمات به نهادهای )عوامل تولید( متفاوتی نیاز دارند.

منابع طبیعی: منابع طبیعی همان امکانات و منابعی است که خداوند از طریق طبیعت در اختیار ما قرار داده و در فعالیت های تولیدی از آن استفاده می کنیم.

سرمایه: برای این که بتوانیم از منابع طبیعی استفاده کنیم عالوه بر کار نیروی انسانی به ابزار و تجهیزات و پول یعنی سرمایه فیزیکی و مالی نیاز داریم.

 عوامل انسانی: کار و تالش ما انسان ها بر روی منابع و امکانات باعث تولید کاال و خدمات می شود.

دانش اقتصاد عالوه بر انتخاب های شخصی افراد با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است. اجتماع نیز امکانات و داشته های کمیاب دارد. در نتیجه با انتخاب 

و بده – بستان روبه رو هستیم.

تصمیم برای داشتن دوچرخه بیشتری به معنای از دست دادن سایر تولیدات است.

 تذکر: خرید از کشور دیگر به معنای استفاده از منابع کشورهای دیگر به جای کشور خود است.

 اصل سوم: قید بودجه خود را ترسیم کنید! 

وقتی مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن وجود دارد، در این حالت یک »قید بودجه« داریم.

 تذکر: قید بودجه به دلیل محدودیت پول است، بنابراین مجبوریم بین انتخاب ها و گزینه ها بده – بستان کنیم.
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 اصل چهارم: هزینه های هدررفته را فراموش کنید!

هزینه هایی که پرداخت شده است و نمی توانیم آن ها را بازگردانیم »هزینه دررفته« نام دارد.

 تذکر: این هزینه ها تأثیری در انتخاب و تصمیم ما ندارند.

ویژگی هزینه ها:

هزینه های در رفتههزینه های مهم

تأثیری در تصمیم گیری ندارد.مؤثر در تصمیم گیری1

هزینه غیرقابل برگشت اند.در زمان تصمیم گیری به وجود می آیند.2

بی اهمیت هستند.این هزینه در مقابل منافع سنجیده می شود.3

 اصل پنجم: بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنید!

تصمیم گیری منطقی، یعنی مقایسه تمام منافع با تمام هزینه های یک انتخاب و درنهایت انتخابی که منافع آن بیشتر از هزینه هایش است.
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سواالت تستی

درس سوم )فصل اول(
دهم

یک شرکت فرضی می تواند به تولید دو محصول A و B بپردازد. این شرکت می تواند در سال 500 کیلوگرم محصول A و یا 300 کیلوگرم - 1

 B تولیدی 120 هزار تومان و سود حاصل از فروش هر کیلو محصول A تولید کند. اگر سود حاصل از فروش هر کیلو محصول B محصول

تولیدی 620 هزار تومان باشد، آنگاه این شرکت به تولید کدام محصول خواهد پرداخت و هزینه ی فرصت این انتخاب کدام خواهد بود؟ 

1( محصول A- ۶0 میلیون تومان سود حاصل از تولید کاالی A که شرکت کسب می کند.

2( محصول A- 1۸۶ میلیون تومان سود حاصل از تولید کاالی B که شرکت از آن صرف نظر کرده است. 

3( محصول B- 1۸۶ میلیون تومان سود حاصل از تولید کاالی B که شرکت کسب می کند. 

4( محصولB- ۶0 میلیون تومان سود حاصل از تولید کاالی A که شرکت از آن صرف نظر کرده است.

هر یک از عبارات زیر به کدام یک از اشتباهات رایج در تصمیم گیری های غیرمنطقی اشاره دارد؟ - 2

 به دلیل فروش ویژه 
ً
الف( خرید صرفا

ب( سرمایه گذاری در زمینه های پرخطر بدون آمادگی الزم 

ج( رفتن زیر بار سنگین انواع بدهی، برای تأمین هزینه های مصرف فعلی 

1( الف( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن ج( بی صبری زیاد 

2( الف( بی صبری زیاد ب( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن ج( عدم توجه به هزینه های هدررفته

3( الف( بی صبری زیاد ب( چسبیدن به وضعیت فعلی ج( عدم توجه به هزینه های هدررفته 

4( الف( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب( بی صبری زیاد ج( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن

نوع کدام یک از تصمیم های زیر متفاوت است؟ - 3

1( انتخاب بین رفتن به سینما با رفتن به خرید برای تفریح 

2( تصمیم گیری در مورد میزان مطالعه ی کتاب و مدت زمان مشاهده ی تلویزیون 

3( انتخاب بین صرف پیتزا یا کباب کوبیده برای شام 

4( تصمیم گیری برای خرید کفش با رنگ مشکی یا قرمز
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فردی بودجه ی مشخصی برای خرید و کاالی A و B دارد. قیمت هر واحد کاالی B، 16 تومان و قیمت هر واحد کاالی A، 8 تومان - 4

است. با توجه به نمودار زیر: 

الف( بودجه این فرد چند تومان است؟ 

ب( حرکت از نقطه ی E به F به چه معناست؟ 

 A برای به دست آوردن 2 واحد بیش تر کاالی B 1( الف( 40 تومان ب( از دست دادن 1 واحد محصول

 A برای به دست آوردن 2 واحد بیشتر کاالی B 2( الف( 125 تومان به از دست دادن 1 واحد محصول

 B برای به دست آوردن 1 واحد بیش تر کاالی A 3( الف( 125 تومان ب( از دست دادن 2 واحد محصول

B برای به دست آوردن 1 واحد بیشتر کاالی A 4( الف( 40 تومان ب( از دست دادن 2 واحد محصول

قانون سوم و پنجم برای گرفتن یک تصمیم درست اقتصادی به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 5

1( هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید- بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنید. 

2( قید بودجه ی خود را ترسیم کنید- بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنید. 

3( هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید- هزینه های هدررفته را فراموش کنید. 

4( قید بودجه خود را ترسیم کنید- هزینه های هدررفته را فراموش کنید.

متن زیر به کدام قوانین تصمیم گیری اشاره دارد؟ - 6

»علی مقدار پول محدودی دارد و مجبور است بین این که به شهربازی برود یا وسایل درس خواندن را خریداری کند، انتخاب به عمل 

بیاورد. درهرصورت با انتخاب یک مورد، منافع موارد دیگر را از دوست خواهد داد.« 

1( قید بودجه ی خود را رسم کنیم- هزینه های هدررفته را فراموش کنید. 

2( هزینه های هدررفته را فراموش کنید – هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید. 

3( هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید- منابع خود را شناسایی کنید. 

4( قید بودجه خود را رسم کنید- منابع خود را شناسایی کنید.

کدام گزینه در رابطه با کمیابی نادرست است؟ - 7

1( منابع در اختیار ما کمیاب است، به این معنا که محدود است و همیشگی نیست. 

2( شما در آن واحد می توانید از یک چیز، دو یا چند استفاده داشته باشید، نه بیشتر. 

3( منابع در اختیار ما بی پایان نیست و ما به منابع در دسترس محدود شده ایم. 

4( در هر نقطه از زمان، هر شخص یا شرکت، مقدار معینی از نیروی کار و سرمایه فیزیکی را داراست.

در یک جامعه ی فرضی، چنان چه ارزش یک جفت کفش تولیدشده برابر با 5000 ریال باشد و دامداران هر واحد چرم تولیدی خود را - 8

به ارزش 1000 ریال به کارخانه ی تولید کفش بفروشند: 

الف( ارزش افزوده ایجادشده توسط کارخانه ی تولید کفش، کدام است؟ 

ب( کارشناسان، در محاسبه ی ارزش تولید کل جامعه برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه، به چه اقدامی متوسل می شوند؟

ج( در چه روشی از طریق حاصل جمع مبالغ مزد، اجاره و سود متعلق به تمامی خانوارها، ارزش تولید کل جامعه به دست می آید؟ 
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1( الف( 5000 ریال ب( هر سه روش را به کار می گیرند و هرکدام که بیشتر بود، آن را منظور می کنند ج( روش هزینه ای 

2( الف( 4000 ریال ب( حداقل دو روش را برای محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را با هم مقایسه می کنند ج( روش درآمدی 

3( الف( ۶000 ریال ب( حداقل دو روش را برای محاسبه به کار می گیرند و جواب ها را با هم مقایسه می کنند ج( روش ارزش افزوده 

4( الف( 4000 ریال ب( دو روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می دارند ج( روش درآمدی

می فروشند. - 9 ریسندگی  کارگاه های  به  تومان   7500 قیمت  به  را  خود  تولیدی  پنبه ی  کیلو  هر  کشاورزان  فرضی،  جامعه ی  یک  در 

کارگاه های ریسندگی با تبدیل پنبه به نخ، نخ تولیدشده را به قیمت 9000 تومان به کارخانه ی تولید پارچه می فروشند. کارخانه ی مذکور 

با تبدیل پارچه به  با تبدیل نخ به پارچه، آن را 12,000 تومان به کارگاه تولیدی پوشاک می فروشد. درنهایت کارخانه ی تولیدی پوشاک 

تیشرت، هرکدام را به قیمت 19,000 تومان به مصرف کننده ی نهایی می رساند. با توجه به اطالعات ذکرشده بگویید: 

الف( بیشترین میزان درآمد برای تولیدکنندگان مختلف در کدام مرحله حاصل می شود؟

ب( ارزش افزوده ی مرحله ی دوم و سوم به ترتیب کدام است؟ 

ج( جمع ارزش افزوده های مرحله های مختلف با قیمت کاال در کدام مرحله برابر است؟ 

2( الف: اول ب: 1500- 3000 ج: چهارم  1( الف: چهارم ب: 2500- 4000 ج: چهارم  

4( الف: چهارم ب: 2500- 4000 ج: سوم 3( الف: اول ب: 1500- 3000 ج: سوم 

کدام یک از عوامل، به عنوان سرمایه ی فیزیکی شناخته می شود؟ - 10

2( ابزار و تجهیزات در فعالیت های تولیدی  1( دریا در فعالیت های صیادی 

4( نیروی انسانی متخصص در انواع فعالیت ها 3( مواد اولیه ی معادن در فعالیت های صنعتی 

 با دستمزد پایینی به او پیشنهادشده - 11
ً
شخصی تصمیم می گیرد که تحصیالتش در رشتۀ معماری را رها کند و سر پروژه ای برود که اخیرا

و در عوض به طور تجربی یاد بگیرد و کار را ادامه دهد، اما بعد از انجام دو پروژه متوجه می شود که بیش تر مؤسسات ساختمانی که با 

دستمزد باال قرارداد پیمانکاری می بندند، به دنبال تحصیالت آکادمیک هستند و او برای ورود مجدد به دانشگاه باید دوباره در کنکور 

شرکت کند، ایشان دچار کدام خطا در تصمیم گیری شده اند؟

2( بی صبری زیاد  1( خودرأی بودن  

4( عدم توجه به هزینه های هدررفته 3( چسبیدن به وضعیت فعلی  

کدام گزینه به ترتیب، درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟- 12

 به خاطر هزینه کردن تا انتها ادامه می دهیم، درواقع به اصل هزینه ی هدررفته 
ً
الف( این که گاهی دوره ی آموزشی بی کیفیتی را صرفا

بی توجه هستیم.

ب( انسان همواره در حال مقایسه بین منافع و هزینه های گزینه های مدنظر خود است. البته این مقایسه به علت کم بودن اطالعات او 

همیشه ناقص است. 

ج( یکی از اصول تصمیم گیری صحیح این است که باید هزینه های اجتناب ناپذیر )چه درست، چه غلط( و غیرقابل بازگشت را فراموش 

کرد و نادیده گرفت که هزینه ی پنهان نام دارد. 

د( یکی از معایب شرکت های سهامی، هزینه ی باال راه اندازی آن است و یکی از مزایای موردتوجه آن، تخصص گرایی بیشتر و امکان 

جذب افراد توانمندتر است. 
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هـ( کارآفرینان تیزبین نوآور، شجاع، خوش بین، دارای بینش برای حل مسائل و استفاده از فرصت های کمیاب، یادگیرنده و... هستند 

 در کارش شکست خواهد خورد.
ً
و هر کارآفرینی که این ویژگی ها را نداشته باشد، قطعا

2( غ- ص- ض- ص- غ  1( ص- غ- غ- غ- ص 

4( ص-غ- غ -ص –غ 3( غ- ص- ص- غ- ص  

کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح دو پرسش زیر است؟ - 13

الف( کدام یک از انواع منابع تولید را به درستی معرفی می کند؟ 

ب( کدام یک در رابطه با انسانی که درگیر قضاوتی زودگذر، آنی و از روی هوس شده است و تصمیمی غیرمنطقی گرفته است، درست می باشد؟ 

1( الف: زمین، سرمایه و نیروی انسانی ب: نظر او درباره ی هزینه و منفعت تغییری نکرده، فقط در لحظه آن ها را مدنظر قرار نداده است. 

2( الف: منابع طبیعی، ماشین آالت و تکنولوژی ب: نظر او درباره ی هزینه و منفعت تغییری نکرده، فقط در لحظه آن ها را مدنظر قرار نداده است. 

3( الف: منابع طبیعی، ماشین آالت و تکنولوژی ب: وی محاسباتش به طورکلی درباره ی هزینه و منفعت تغییر کرده و به نتایج جدید رسیده است. 

4( الف( زمین، سرمایه و نیروی انسانی ب: وی محاسباتش به طورکلی درباره ی هزینه و منفعت تغییر کرده و به نتایج جدید رسیده است.

کدام گزینه به پرسش های زیر، پاسخ های درست و کاملی می دهد؟ - 14

الف( در شرکتی 30 نفر کار می کنند. این شرکت 18 میز، 30 صندلی و 25 کامپیوتر دارد. کدام یک به سرمایه ی فیزیکی اشاره دارد؟ 

ب( کدام تصور در ارتباط با کمیابی منابع درست است؟ 

ج( کدام یک هزینه ی هدررفته، محسوب می شود؟ 

د( »به جای منافع بلندمدت به دنبال منافع کم ارتش و کوتاه مدت برویم«، این عبارت به کدام یک از عوامل تصمیم گیری غیرمنطقی 

اشاره دارد؟ 

1( الف: 1۸ میز ب: اگر کاالیی را از کشور دیگر وارد کنیم، مثاًل ماشین از آلمان، همچنان مسئله ی کمیابی پابرجاست. ج: هنگامی که کاالی دست دوم را 

به جای کاالی نو به اشتباه بخریم د: بی صبری 

2( الف: 30 صندلی ب: اگر کاالیی را از کشور دیگر وارد کنیم، مثاًل ماشین از آلمان، همچنان مسئله ی کمیابی پابرجاست. ج: زمانی که به جای درس خواندن، 

به دیدن فیلمی برویم. د: چسبیدن به وضعیت فعلی 

3( الف: 25 کامپیوتر ب: اگر کاالیی را از کشور دیگر وارد کنیم، هر کاالیی، دیگر مسئله ی کمیابی برای هیچ تولیدکننده ای وجود نخواهد داشت. ج: هنگامی که 

کاالی دست دوم را به جای کاالی نو به اشتباه بخریم. د: بی صبری 

4( الف: 30 نفر کارمند ب: اگر کاالیی را از کشور دیگر وارد کنیم، هر کاالیی، دیگر مسئله ی کمیابی برای هیچ تولیدکننده ای وجود نخواهد داشت. ج: زمانی 

که به جای درس خواندن، به دیدن فیلمی برویم. د: چسبیدن به وضعیت فعلی

با توجه به متن، کدام گزینه به پرسش های زیر پاسخ درست می دهد؟- 15

»فردی زمینی را اجاره می کند، اجاره ی ساالنه ی این زمین 250 میلیون تومان است. اگر در این زمین گندم بکارد، ساالنه 180 میلیون 

تومان سود می برد. هم چنین می تواند در این زمین کمپی درست کند و به مسافرین گروهی اجاره دهد و ساالنه 220 میلیون سود ببرد و 

یا سیب زمینی کشت کند و در طی هر سال 270 میلیون درآمد کسب کند.« 

الف( این فرد کدام عملیات را بر روی زمین خود انجام خواهد داد؟ 

ب( هزینه ی فرصت انتخاب او کدام است؟ 

2( الف: کاشت سیب زمینی ب: 1۸0 میلیون  1( الف: کاشت سیب زمینی ب: 250 میلیون 

4( الف: اجاره ی کمپ به مسافرین ب: 250 میلیون 3( الف: اجاره ی کمپ به مسافرین ب: 1۸0 میلیون  
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کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 16

الف( برخی اقتصاددانان، اقتصاد را علم........... می دانند. 

ب( کدام یک از رابطه با دو نوع گسترده از نوع تصمیمات نادرست است؟ 

ج( علت »بده- بستان« گردن چیست؟ 

د( زمانی که می خواهیم برای منزل خرید کنیم، کدام یک از منابع ما نیست؟ 

1( الف: انتخاب ب: یکی از انواع تصمیمات، انتخاب یک چیز از میان چند چیز و دیگری انتخاب چند چیز از میان یک گروه است. ج: کمیاب بودن منابع د: 

میوه های داخل مغازه 

2( الف: انتخاب- ب: یکی از انواع تصمیمات، انتخاب یک چیز از میان چند چیز و دیگری انتخاب چند چیز از میان یک گروه است. ج: متفاوت بودن توانایی ها 

د: مقدار پول در اختیار 

3( الف: هزینه- فایده ب: گاهی چه مقدار از یک چیز را انتخاب می کنیم و گاهی یک مورد را از میان چندین مورد. ج: متفاوت بودن توانایی ها د. مقدار پول در اختیار 

4( الف: هزینه- فایده ب: گاهی چه مقدار از یک چیز را انتخاب می کنیم و گاهی یک مورد را از میان چندین مورد. ج: کمیاب بودن منابع د: میوه های داخل مغازه.

یک شرکت تولیدی می تواند به تولید دو کاالی الف و یا ب بپردازد. این شرکت می تواند در سال، 200 کیلوگرم کاالی الف و یا 120 - 17

کیلوگرم کاالی ب تولید کند. اگر قیمت هر کیلو کاالی الف تولیدی 20 هزار تومان و قیمت هر کیلو کاالی ب تولیدی 25 هزار تومان 

باشد، آنگاه این شرکت به تولید کدام محصول خواهد پرداخت و هزینه ی فرصت این انتخاب کدام خواهد بود؟ 

1( کاالی الف- 4 میلیون تومان درآمد حاصل از تولید کاالی ب که شرکت از آن صرف نظر کرده است. 

2( کاالی الف- 3 میلیون تومان درآمد حاصل از تولید کاالی ب که شرکت از آن صرف نظر کرده است. 

3( کاالی ب- 3 میلیون تومان درآمد حاصل از تولید کاالی الف که شرکت از آن صرف نظر کرده است. 

4( کاالی ب – 4 میلیون تومان درآمد حاصل از تولید کاالی الف که شرکت از آن صرف نظر کرده است.

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 18

الف( »کمیابی« بیان وضعیتی است که به علت............. به وجود می آید. 

ب( ازنظر اقتصاددانان، برخی در محاسبات هزینه- فایده، کدام مفهوم اقتصادی را لحاظ نمی کنند؟ 

ج( بهترین روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟ 

ت( گلخانه داری با بررسی شرایط بازار، تصمیم به کشت توت فرنگی گرفت ولی در پایان سال، 20% کمتر از سودی که پیش بینی کرده 

بود به دست آورد، این گلخانه دار......... 

1( الف( محدود بودن منابع و امکانات موجود و نامحدود بودن نیازهای انسان ب( مزیت نسبی پ( کسب بیشترین »میزان منافع« از منابع موجود و فراهم آوری 

سطح باالتری از رفاه برای انسان ت( در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده است. 

2( الف( محدود بودن منابع و امکانات موجود و محدودیت در بهره برداری از این منابع و امکانات ب( سود اقتصادی پ( به کارگیری منابع و امکانات موجود در 

حد رفع نیازهای داخلی جامعه ت( در مورد »روش انتخاب« اشتباه کرده است. 

3( الف( محدود بودن منابع و امکانات موجود و محدودیت در بهره برداری از این منابع و امکانات ب( هزینه ی فرصت پ( کسب بیشترین »میزان منافع« از منابع 

موجود و فراهم آوری سطح باالتری از رفاه برای انسان ت( در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده است. 

4( الف( محدود بودن منابع و امکانات موجود و نامحدود بودن نیازهای انسان ب( هزینه ی فرصت پ( استفاده از آن ها برای »نیازهای نامحدود مادی جامعه« 

که در نتیجه، منجر به تأمین رفاه عمومی خواهد شد تا در مورد »روش انتخاب« اشتباه کرده است.
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کدام گزینه در برگیرنده ی پاسخ صحیح دو پرسش زیر است؟ - 19
الف( تصمیمات اقتصادی انسان ریشه در چه چیزی دارد و از چه طریقی عملی می شود؟ )به ترتیب( 

ب( اگر آقای احمدی بخواهد از هزینه های خود بکاهد، کدام یک پیشنهاد مناسبی به اوست؟ 
1( الف: منابع- نیازها ب: کاهش نیروی کار اضافی 

2( الف: نیازها- منابع ب: بازاریابی از طریق متخصصان 
3( الف: نیازها- منابع ب: کم کردن مصرف برق 

4( الف: منابع- نیازها ب: کاهش مقدار تولید برای کاهش مخارج

کدام یک حاوی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 20
الف( آیا منابع و امکانات در طبیعت به طور مستقیم استفاده می شوند؟ 

ب( کدام یک تعریف صحیحی از سازمان مشارکتی ارائه می دهد؟ 
ج( فردی که عقالنی رفتار نمی کند، فردی است که............ 

د( علت استفاده از منابع همراه با رعایت عدالت بین نسلی چیست؟ 
1( الف: بله، کاالها به طور مستقیم از طبیعت برداشت می شوند و مورداستفاده قرار می گیرند. ب: سازمانی که فردی صاحب همه ی ضررها و سرودهای آن است. 
ج: منافع کوتاه مدت را جایگزین بلندمدت می کند و به کم قانع می شود. د: استفاده ی بی رویه در گذشته باعث ایجاد محدودیت های فزاینده برای بشر شده است.
2( الف: بله، کاالها به طور مستقیم از طبیعت برداشت می شوند و مورداستفاده قرار می گیرند. ب: سازمانی که فردی صاحب همه ی ضررها و سودهای آن است. 

ج: منافع بلندمدت را جایگزین منافع کوتاه مدت می کند و به حال توجه ندارد. د: زیرا کاالها کمیاب هستند و ما دانش استفاده از همه منابع را نداریم. 
3( الف: خیر، برای استفاده از منابع نیازمند تغییر در آن ها و کار و تالش هستیم. ب: سازمانی که همه عوامل تولید در سود و زیان آن شریک هستند. ج: منافع 

کوتاه مدت را جایگزین منافع بلندمدت می کند و به کم قانع می شود. د: استفاده ی بی رویه در گذشته باعث ایجاد محدودیت های فزاینده برای بشر شده است. 
٢( الف: خیر، برای استفاده از منابع نیازمند تغییر در آن ها و کار و تالش هستیم. ب: سازمانی که همه عوامل تولید در سود و زیان آن شریک هستند. ج: منافع 

بلندمدت را جایگزین منافع کوتاه مدت می کند و به حال توجه ندارد. د: زیرا کاالها کمیاب هستند و ما دانش استفاده از همه ی منابع را نداریم.

کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 21
الف( شخصی در زمین خود می تواند هم پنبه بکارد و 110 میلیون درآمد کسب کند، یا گندم بکارد و 80 میلیون به دست بیاورد و با به 
کشت جو روی بیاورد و 130 میلیون کسب کند. اگر او کشت پنبه را انتخاب کند، کدام گزینه در رابطه با هزینه ی فرصت انتخاب او 

صحیح است؟ 
ب( عبارت »ازنظر اسالم تالش برای رسیدن به رفاه و توانگری مالی پسندیده است« مربوط به کدام یک از احادیث زیر است؟

ج( کدام یک از جوامع به شدت تحت تأثیر اقتصادهای مهاجم و بیگانه است؟ 
د( وظیفه ی بازیگران بین المللی اقتصادها چیست؟ 

1( الف: هزینه ی فرصت این انتخاب او 130 میلیون است. ب: الکاد علی عیاله، کالمجاهد فی سبیل الله ج: کشوری که وضعیت اقتصادی نابسامانی داشته 
باشد. د: حفظ حقوق کشورها در تجارت جهانی و کمک به رونق روابط اقتصادی فراملی 

2( الف: وی بهترین گزینه ی ممکن را انتخاب کرده پس هزینه ی فرصت ندارد. ب: من ال معاش له، له معاد له ج: هر کشوری که ازنظر فرهنگی مشکالت 
عدیده داشته باشد. د: نظارت بر روابط خرد در بین افراد جوامع

3( الف: وی بهترین گزینه ی ممکن را انتخاب کرده پس هزینه ی فرصت ندارد. ب: من ال معاش له، له معاد له ج: کشوری که وضعیت اقتصادی نابسامانی 
داشته باشد. د: حفظ حقوق کشورها در تجارت جهانی و کمک به رونق روابط اقتصادی فراملی 

4( الف: هزینه ی فرصت این انتخاب او 130 میلیون است. ب: الکاد علی عیاله، کالمجاهد فی سبیل الله ج: هر کشوری که ازنظر فرهنگی مشکالت عدیده 
داشته باشد. د: نظارت بر روابط ُخرد و بین افراد جوامع



89

درس سوم )فصل اول( : اصول انتخاب درست

یک کارخانه تولید لوازم خانگی ساالنه 1000 دستگاه یخچال به ارزش هر یک 650,000 ریال تولید می کند، این کارخانه 17 نفر پرسنل - 22

دارد و ماهانه به هر یک 1,500,000 ریال حقوق می پردازد، اگر اجاره بهای پرداختی این بنگاه ماهانه 70,000,000 ریال و هزینه ی مواد 

اولیه ی موردنیاز کارخانه ساالنه 85,000,000 ریال باشد، به ترتیب هزینه ی تولید و عملکرد سالیانه ی این دستگاه کدام است؟

2( 1,231,000,000 – 5۸1,000,000 زیان 1( 1,1۸0,000,000 – 5۸1,000,000 سود  

4( 1,231,000,000- 5۸1,000,000 سود 3( 1,1۸0,000,000- 5۸1,000,000 زیان  

فرد A روزهای زوج به صورت پاره وقت در کارگاه کفاشی کار می کند و 80 هزار تومان در هفته به دست می آورد. او هر هفته 35 هزار - 23

تومان در سپرده ی بانکی اش پس انداز می کند و هفته ای 30 هزار تومان هم به خیریه می دهد و هفته ای 10 هزار تومان برای خوراکی و 

 این فرد به ورزش بسکتبال عالقه مند شده است. کالس بسکتبال در یک بوستان محلی 400 هزار تومان 
ً
سرگرمی خرج می کند. اخیرا

هزینه دارد و از شش هفته  آینده شروع می شود. 

الف( آیا ثبت نام در کالس بسکتبال یک هدف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت است؟ 

ب( اگر این فرد به خرد کردن و پس انداز کردن معمولش ادامه بدهد، آیا خواهد توانست پول کافی پس انداز کند تا بتواند در کالس 

ثبت نام کند؟ 

4( میان مدت- خیر 3( کوتاه مدت- بله  2( میان مدت- بله   1( کوتاه مدت- خیر  

جدول زیر مربوط به مخارج، درآمد و پس انداز دو فرد A و B در طول یک سال است. با توجه به این جدول:- 24

الف( کدام فرد بیشترین میزان هزینه را دارد؟ 

ب( کدام فرد بیشترین میزان پس انداز را دارد؟

B – A )1

A – B )2

A – A )3

B - B )4

نوع فعالیت
تومانبه میلیون

AB

3537درآمد

2/42/۸5خدمات

1/752/25قبوض

23/75غذا

3/۶51/25حمل ونقل

1/151/۸5 پوشاک

1/51/۶5تفریحات 

؟؟پس انداز

یک کارخانه ی کوچک در استان یزد به تولید مواد شوینده و مواد ضدعفونی کننده می پردازد. با توجه به منحنی مرز امکانات تولید - 25

مواد شوینده  تن  تولید 650  با  و  بود  تن خواهد  تولید مواد ضدعفونی 50  تولید می شود،  مواد شوینده  تن  زمانی که 500  کارخانه،  این 

امکانات برای تولید 20 تن مواد ضدعفونی کننده خواهد بود. با فرض این که قیمت هر تن مواد شوینده 300 هزار تومان و هر تن مواد 

ضدعفونی کننده 1 میلیون تومان باشد، میزان هزینه ی فرصت افزایش 150 تن تولید مواد شوینده چند تومان است؟ 

1( 30 میلیون تومان مواد ضدعفونی کننده ای که از تولید آن صرف نظر شده است. 

2( 45 میلیون تومان مواد شوینده ای که تولید می شود. 

3( 45 میلیون تومان مواد ضدعفونی کننده ای که از تولید آن صرف نظر شده است. 

4( 30 میلیون تومان مواد ضدعفونی کننده ای که تولید می شود.
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟- 26

الف( تصمیم گیری منطقی، فقط از مقایسه ی منافع و هزینه ها به دست می آید. 

ب( هزینه های دررفته، همان هزینه هایی هستند که دیگر رفته اند و قابل برگشت نیستند. این هزینه ها روی تصمیم شما تأثیر می گذارند. 

پ( دانش اقتصاد عالوه بر انتخاب های شخصی با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است. 

ت( کارآفرینان در جست وجوی فعالیت های سودآور، عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه ها و منابع طبیعی را گرد هم می آورند تا با 

تولید کاالها و خدمات، نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد کنند.

1 )4  2 )3  3 )2  4   )1

با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر که هزینه ی تولید هر کیلو از دو کاالی گندم و برنج را در دو کشور A و B نشان می دهد، - 27

گزینه ی مناسب کدام است؟

کاالها

کشورها
هزینه ی تولید هر کیلو برنجهزینه ی تولید هر کیلو گندم

A1240 تومان۶30 تومان

B1۶00 تومان450 تومان

1( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور A هر دو کاال را تولید می کند. 

2( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور B گندم و کشور A برنج را تولید می کند. 

3( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور A گندم و کشور B برنج را تولید می کند. 

4( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور B هر دو کاال را تولید می کند.

به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر پاسخ صحیح پرسش های زیر می باشد و جای خالی را به درستی تکمیل می کند؟- 28

-.......... ، ارزش بهترین گزینه بعدی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده اید.

- »ترسیم قید بودجه« چندمین اصل انتخاب درست است؟

- کدام گزینه مثالی از منابع طبیعی کمیاب است؟ 

2( هزینه ی فرصت- اولین- زمین کشاورزی  1( هزینه دررفته- دومین- کارگران 

4( هزینه ی دررفته- چهارمین- سرمایه ی مالی 3( هزینه ی فرصت- سومین- دانه ی گندم 

کدام یک از گزینه ها پاسخ درستی به پرسش های زیر می دهد؟ - 29

الف( چه نتیجه گیری ای در هنگام تصمیم گیری منطقی، باید انجام داد؟ 

ب( کارآفرینان در جست وجوی فعالیت های سودآور، دست به چه کاری می زنند؟ 

ج( به صاحب منابع طبیعی....... تعلق می گیرد. 

1( الف: منافع بیشتر از هزینه ها باشد. ب: عوامل تولید را جهت به وجود آوردن کاال گرد هم می آورد. ج: قیمت یا اجاره 

2( الف: هزینه ها بیشتر از منافع باشد. ب: عوامل تولید را جهت به وجود آوردن کاال گرد هم می آورد. ج: دستمزد یا حقوق 

3( الف: منافع بیشتر از هزینه ها باشد. ب: کسب وکارهای جدید را سازمان دهی و عملیاتی می کنند. ج: دستمزد با حقوق 

4( الف: هزینه ها بیشتر از منافع باشد. ب: کسب وکارهای جدید را سازمان دهی و عملیاتی می کنند. ج: قیمت یا اجاره 
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به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟- 30

الف( منابع مالی مانند سایر منابع تولید به طور مستقیم در فعالیت تولیدی شرکت دارد. 

ب( هزینۀ فرصت درواقع هزینۀ فرصت انتخاب دوم ما یعنی بهترین گزینه ی بعدی است. 

ج( انسان توانایی خلق منابع را ندارد اما می تواند با استفاده از مبادله تا حدودی این مشکل را حل کند. 

د( به دلیل کمیاب بودن منابع، انسان ها همیشه محدود به قید بودجه هستند. 

4( غ- ص-غ –ص 3( ص- غ- ص- غ   2( ص- ص- غ- غ   1( غ- غ- ص- ص 

کدام گزینه به پرسش های زیر به درستی پاسخ می دهد؟ - 31

الف( کمیابی منابع، هر جامعه را با بحث....... مواجه می سازد. 

ب( کدام یک تنها هزینه ای است که در تصمیم گیری های ما اثرگذار است؟ 

ج( اگر تصمیمی بر اساس قضاوتی زودگذر، آنی و از روی هوس باشد، می توان گفت.......

1( الف: مبادله ب: هزینه هایی که در زمان تصمیم گیری به وجود می آیند. ج: این تصمیم به دلیل اشتباه در محاسبه ی هزینه و منفعت بوده است. 

2( الف: ورشکستگی ب: هزینه هایی که انتخاب های ما در آینده را ایجاد می کنند. ج: این تصمیم به دلیل اشتباه در محاسبه ی 

3( الف: مبادله ب: هزینه هایی که در زمان تصمیم گیری به وجود می آیند. ج: این تصمیم با نادیده گرفتن هزینه و منفعت بوده است. 

4( الف: ورشکستگی ب: هزینه هایی که انتخاب های ما در آینده را ایجاد می کنند. ج: این تصمیم غیرمنطقی گرفته شده است.

کدام گزینه در رابطه با قید بودجه ی مقابل نادرست است؟- 32

1( این قید بودجه به دلیل محدودیت درآمد خانواده جهت خرید برنج و نان تهیه شده است. 

2( خانواده اگر از نقطه ی A به B حرکت کند، یعنی آن ها در بحث بده- بستان، به تدریج برنج کمتری را مصرف می کنند.

3( این خانواده در نقطه ی A، 35 عدد نان و 10 کیلو برنج مصرف می کنند. 

4( همه ی خرج های خانواده برای این دو کاال با فرض ثابت بودن درآمد، بر روی همین خط حرکت می کند.

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح موارد زیر است؟ - 33

الف( مالک بهترین روش استفاده از منابع و امکانات چیست؟ 

ب( دانش اقتصاد با دقت درباره ی انواع منافع و هزینه ها کمک می کند انسان ها، سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان 

بهترین ها را انتخاب کنند. نتیجه این تالش فکری پدید آمدن....... است. 

ج( آلبالویی که توسط خانوارها مصرف می شود، ....... است و همین آلبالو اگر توسط کارخانه ها به منظور تهیه ی مربا خریداری شود، 

....... است. 

1( الف( روشی که کمترین هزینه و باالترین سود را داشته باشد ب( اندیشه ی اقتصادی ج( کاالی واسطه ای- کاالی مصرفی 

2( الف( روشی که بتوان با استفاده از این منابع بیشترین میزان منافع و سطح باالتری از رفاه را به دست آورد ب( علم اقتصاد ج( کاالی واسطه ای- کاالی مصرفی 

3( الف( روشی که کمترین هزینه و باالترین سود را داشته باشد ب( علم اقتصاد ج( کاالی مصرفی- کاالی واسطه ای 

4( الف( روشی که بتوان با استفاده از این منابع بیشترین میزان منافع و سطح باالتری از رفاه را به دست آورد ب( اندیشه ی اقتصادی ج( کاالی مصرفی- 

کاالی واسطه ای
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کدام گزینه به دو پرسش زیر پاسخ صحیح و کامل می دهد؟ - 34

الف( کدام یک مثالی از تصمیم های آنی است؟ 

ب( به طورکلی در اقتصاد زندگی، چند اتفاق مهم می افتد؟ 

1( الف: وقتی که به مغازه می رویم و می خواهیم تنها یک پیراهن بخریم، اما یک شلوار و کمربند هم بدون قصد قبلی و نیاز می خریم.- 3- دخل، حفظ و خرج 

2( الف: وقتی که به مغازه می رویم و می خواهیم تنها یک پیراهن بخریم، اما یک شلوار و کمربند هم بدون قصد قبلی و نیاز می خریم. ب: 2- دخل وخرج 

3( الف: زمانی که شخص می خواهد رایانه دستی معمولی بخرد، ولی جنسی با کیفیت تر می خرد که بیشتر از بودجه ی او است، اما می داند سال ها این رایانه برایش 

کار خواهد کرد. ب: 3- دخل، حفظ و خرج 

4( الف: زمانی که شخص می خواهد رایانه ی دستی معمولی بخرد، ولی جنسی با کیفیت تر می خرد که بیشتر از بودجه ی او است، اما می داند سال ها این رایانه 

برایش کار خواهد کرد. ب: 2- دخل وخرج

کدام عبارت ها نادرست هستند؟ - 35

الف( تصمیمات یا انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه هستند یا انتخاب چه مقدار از هر چیز. 

ب( هزینه های دررفته بسیار مهم هستند، زیرا می توان آن ها را بازگرداند. 

ج( به علت این که منابع کمیاب هستند باید باده- بستان کرد. 

د( گاهی کارآفرینان از منابع کافی برخوردار نیستند، اما اگر منابع کافی موجود باشد، همیشه کارآفرینی برای ترکیب منابع پیدا می شود.

4( الف- ج 3( ج- د   ب( ب- د  1( الف- ب 

پاسخ درست و کامل پرسش های زیر کدام گزینه مطرح شده است؟- 36

الف( همه ی گزینه ها بیانگر مفهوم کاالهای سرمایه ای است، به جز: 

ب( ازنظر اقتصاددانان، معنا و مفهوم اصطالح »کمیابی« کدام است؟

ج( کدام گزینه، به ترتیب بیانگر: نمونه کاالهای ضروری- نمونه کاالهای سرمایه ای- نمونه کاالهای لوکس و تجملی است. 

1( الف( در فرایند »تولید« خدمات آن ها مورداستفاده می گیرد. ب( منابع و امکانات موجود امکان مصارف متعدد دارند- با روش های مختلفی می توان از منابع و 

امکانات در دسترس استفاده کرد. ج( دارو- مسکن- ماشین آالت 

2( الف( شامل ابزار تولید و تجهیزاتی است که به وسیله ی بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شود. ب( منابع و امکانات و ثروت های طبیعی محدود است- 

روش های استفاده از منابع و امکانات متنوع است. ج( نمک- پوشاک- داروهای ویتامینه 

3( الف( در طول زمان بادوام هستند و تولیدکننده به وسیله ی آن ها ارزش افزوده ایجاد می کند. ب( انسان در بهره برداری هم زمان از منابع و امکانات محدودیت 

دارد- منابع و ثروت های طبیعی کاربردهای گوناگون دارند ج( نمک- فرش های گران قیمت- 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- منابع و امکانات موجود 

محدود است. ج( دارو- یخچال در مغازه ی بستنی فروشی- لوستر نورافشان

کدام گزینه در رابطه با مفهوم، معنا و تعریف اصطالحات اقتصادی نادرست است؟ - 37

الف( راهنمایی انسان برای انتخاب بهترین روش جهت استفاده از منابع و امکانات خویش هدف علم اقتصاد است. 

ب( قانون حیات انسانی این است که هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب یا انتخاب های دیگر است.

ج( پیگیری هر نیازی و یا زیاده روی در رفع هر نیازی موجب توقف یا انحطاط انسان می شود 

د( هزینۀ فرصت در محاسبات »هزینه- فایده« لحاظ نمی شود.

4( ج- د 3( ج  2( الف- ب   1( الف 
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کشاورزی یک زمین زراعی در اختیار دارد. وی محصوالتی را که می تواند در زمین بکارد و هم چنین منافع حاصل از فروش هریک - 38

را در جدول زیر ارائه کرده است، این کشاورز کدام محصول را در زمین خود می کارد و هزینه ی فرصت این انتخاب برای کشاورز کدام 

خواهد بود؟ 

200 میلیون ریالمنافع حاصل از فروش جو

100 میلیون ریالمنافع حاصل از فروش گندم

320 میلیون ریالمنافع حاصل از فروش پیاز

250 میلیون ریالمنافع حاصل از فروش سیب زمینی

400 میلیون ریالمنافع حاصل از فروش پنبه

2( پنبه- 320 میلیون ریال، منفعت حاصل از کشت پیاز  1( پیاز- 400 میلیون ریال منفعت حاصل از کشت پنبه  

4( پیاز- 200 میلیون ریال منفعت حاصل از کشت جو 3( پنبه- 250 میلیون ریال منفعت حاصل از کشت سیب زمینی  

به ترتیب هر یک از موارد زیر مربوط به کدام یک از اصول تصمیم گیری درست و عاقالنه است؟ - 39

الف( مقایسه ی منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است. 

ب( عالوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است. 

ج( کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد. 

1( مقایسه هزینه ها و منافع- محاسبه ی هزینه ی فرصت هر انتخاب- شناسایی منابع کمیاب 

2( ترسیم قید بودجه- فراموش کردن هزینه های دررفته- فراموش کردن هزینه های دررفته 

3( مقایسه ی هزینه ها و منافع- شناسایی منابع کمیاب- شناسایی منابع کمیاب 

4( ترسیم قید بودجه- محاسبه هزینه ی فرصت هر انتخاب- ترسیم قید بودجه

بهترین رویکرد در تصمیم گیری به چه چیزی بستگی دارد و کدام هزینه ها نباید در تصمیم گیری ما تأثیری داشته باشند؟ - 40

1( به نوع هزینه های و منافع- هزینه های دررفته 

2( به نوع تصمیم- هزینه های دررفته 

3( به نوع هزینه های و منافع- هزینه های مربوط به زمان تصمیم گیری 

4( به نوع تصمیم- هزینه های مربوط به زمان تصمیم گیری

کشاورزی می خواهد برای محصول زمین خود تصمیم بگیرد. او می تواند کل زمینش را سیب زمینی بکارد و به ازای هر 1 هکتار - 41

از زمینش 200 کیلو سیب زمینی برداشت کند و به فروش برساند و یا می تواند نصف زمینش سیب زمینی بکارد و نصف دیگر را گندم 

بکارد و به ازای هر هکتار از زمینش 500 کیلو گندم برداشت کند و به فروش برساند. انتخاب عاقالنه این فرد با توجه به هزینه ی 

فرصت کدام است؟ هزینه ی فرصت او چه قدر است؟ )زمین 4 هکتار است و قیمت هر کیلو سیب زمینی 5000 تومان و هر کیلو گندم 

1000 تومان می باشد.( 

2( کاشت سیب زمینی- 2 میلیون تومان  1( کاشت سیب زمینی- 3 میلیون تومان  

4( کاشت گندم و سیب زمینی- 3 میلیون تومان 3( کاشت گندم و سیب زمینی- 2 میلیون تومان  
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به ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 42

- برای کدام نوع از کاال نیاز به خرید هوشمندانه بیشتر وجود دارد؟

- چهارمین مرحله در خرید مقایسه ای چیست؟ 

2( ارزان تر و ساده تر- تعیین معیارها  1( گران تر و پیچیده تر- ارزیابی 

4( ارزان تر و مهم تر- تعیین معیارها 3( گران تر و مهم تر- ارزیابی 

دوستی یا نادرستی عبارات زیر در رابطه با خرید مقایسه ای در کدام گزینه به درستی نمایش داده شده است؟ - 43

الف( مواردی که می تواند مشکل را رفع و یا مسئله را حل کند، باید در مرحله سوم مشخص گردد. 

ب( مرحله پنجم )تصمیم گیری( انتخاب گزینه نهایی است. 

ج( مرحله ی سوم شامل سنجش گزینه ها بر اساس معیارهای مختلف است. 

 برای افراد هنگام انتخاب مهم است، تعیین گردد. 
ً
د( در مرحله دوم باید معیارهایی که عمال

2( غ- غ- ص- ص 1( غ- ص- غ- غ  

4( ص- ص- غ- ص 3( ص- غ- ص- غ  

کدام یک از عبارات زیر صحیح بیان نشده اند؟ - 44

الف( نوع دوم از تولید، که صنعت نام دارد، از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیای منابع طبیعی و 

ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی در آن ها به دست می آید.

ب( در نمودار عرضه و تقاضا در نقاط باالتر از قیمت تعادلی، بازار یا مازاد عرضه و پایین تر از آن با مازاد تقاضا روبه رو است. 

ج( لیموی خریداری شده توسط کارخانه ی مواد غذایی به علت عبور نکردن از بازار، در محاسبات تولید کل منظور نمی شود. 

د( هزینه ی استهالک سالیانه ی یک دستگاه تولیدی به ارزش 6 میلیارد تومان با عمر مفید 15 سال، 400 میلیون تومان است. 

هـ( انواع سازمان های تولیدی به سازمان های تعاونی، خصوصی، سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود. 

و( فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه و حراجی ها، مناقصه و خریداران عمده ی کاال و خدمات مزایده برگزار می کنند. 

4( ج- و 3( د- هـ   2( ج- هـ- و   1( الف- ب- د  

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟ - 45

الف( الگوی مرز امکانات تولید یکی از الگوهای اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده- بستان های یک کشور در استفاده 

از منابع کمیاب پیدا کنید.

ب( الگو، نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. 

پ( نقاط درون مرز امکانات تولید، غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن ها وجود ندارد. 

ت( مرز امکانات تولید، مرزی است میان آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
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هریک از موارد زیر به کدام یک از اشتباهات رایج در تصمیم گیری اشاره دارد؟ - 46

و  خرید  صرف  را  خود  ماه  این  درآمد  تمام  داشت،  خواهد  درآمد  میلیون   40 آینده  ماه  در  این که  امید  به  حسابدار  یک  که  زمانی  الف( 

خوش گذرانی می کند. 

ب( وقتی که یک خانواده برای تأمین هزینه های مصرف فعلی، زیر بار سنگین انواع بدهی می رود. 

ج( وقتی ک کیف 2,000,000 از یک مارک خاص را که 20% تخفیف دارد به یک کیف 400 هزارتومانی کشور خودمان ترجیح می دهیم. 

1( الف( بی صبری زیاد ب( اثرگذاری حقه ی فروش ج( بی صبری زیاد 

2( الف( اعتمادبه نفس بیش ازحد ب( با توجه به هزینه های دررفته ج( اعتمادبه نفس بیش ازحد 

3( الف( بی صبری زیاد ب( با توجه به هزینه های دررفته ج( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها 

4( الف( اعتمادبه نفس بیش ازحد ب( بی صبری زیاد ج( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها

به ترتیب دومین و چهارمین اصولی که باید در یک تصمیم گیری منطقی در نظر گرفته شود، چیست؟- 47

1( هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید- قید بودجه خود را ترسیم کنید. 

2( منابع کمیاب خود را شناسایی کنید- هزینه های دررفته را فراموش کنید. 

3( هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید- هزینه های دررفته را فراموش کنید. 

4( منابع کمیاب خود را شناسایی کنید- بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنید.

به ترتیب هریک از عبارت های زیر مربوط به کدام اصل از انتخاب درست می باشد؟ - 48

الف( مفهوم هزینه های دررفته به مانند پولی است که در یک چاه عمیق افتاده 

ب( بهترین رویکرد تصمیم گیری به نوع تصمیم شما بستگی دارد. 

پ( محدودیت بودجه باعث می شود شما بین گزینه های خود بده- بستان کنید. 

2( چهارم- پنجم- سوم 1( سوم- چهارم- پنجم  

4( چهارم- سوم- پنجم 3( پنجم- چهارم- سوم 

عبارات زیر از حیث صحیح یا غلط بودن در چه وضعیتی قرار دارند؟ )به ترتیب( - 49

میوه  در  سهمشان  با  متناسب  هم  هرکدام  می شوند؛  نامیده  شریک  که  است  بیشتر  یا  نفر  دو  به  متعلق  کسب وکاری  شراکت،  الف( 

کسب وکار سهیم اند. 

ب( کاهش برخی هزینه ها از طریق مشاوره های حقوقی و تنظیم قرارداد از مزایای کسب وکار شراکتی است.

ج( پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است. شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد. 

د( مواردی مانند چگونگی انحالل شرکت، تقسیم سود و زیان و حقوق و مسئولیت های سهام داران شرکت، در اساسنامه شرکت بیان می شود. 

2( ص- ص- ص-غ  1( غ- ص- غ- ص  

4( ص-غ- ص- غ 3( ص-غ- ص- ص 

به ترتیب چرا باید بین گزینه های انتخاب، بده- بستان کرد و بین داشتن منابع و تولید کاال و خدمات چه رابطه ای وجود دارد؟ - 50

2( وجود کمیابی در امکانات و داشته ها- مستقیم  1( وجود کمیابی در امکانات و داشته ها- معکوس 

4( پیدا کردن بیش ترین منفعت- معکوس 3( پیدا کردن بیش ترین منفعت- مستقیم  
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کدام گزینه در بر دارنده ی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 51

الف( در رابطه با واقعیت کدام مورد نادرست است؟ 

ب( جامعه اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود، باید به .......... به مثابه ی یکی از مهم ترین ابزارها در این 

مسیر توجه کند. 

ج( کدام یک از عوامل، به عنوان سرمایه ی فیزیکی شناخته می شود؟ 

د( »خطرپذیری × نوآوری« برابر است با: 

1( الف( نیازهای انسان نامحدود است. ب( رشد و پیشرفت اقتصادی ج( دریا در فعالیت های صیادی د( سود 

٢( الف( به یقین مالک »بهترین بودن« آن نیست که انسان با استفاده از امکانات بتواند سطح باالتری از رفاه یا بیشترین میزان منافع )مانند تولید( را به دست 

آورد. ب( تشویق شایسته از تولیدکنندگان ج( مواد اولیه ی معادن در فعالیت های صنعتی د( سرمایه ی مالی 

3( الف( عاملی که هماهنگی و تعادل را در »بازار« ایجاد می کند، »میزان تولید یک کاال« است ب( رشد و پیشرفت اقتصادی ج( ابزار و تجهیزات در فعالیت های 

تولیدی د( میزان کارآفرینی در هر کسب وکار 

تأسیس  برای  تبدیل می شود. ب( سرمایه گذاری های عظیم  به نوعی سیری ناپذیری  و حیوانی خود متوقف شود، کمال جویی  نیازهای مادی  در  انسان  اگر   )4

نهادهای فرهنگی ج( نیروی انسانی متخصص در انواع فعالیت ها د( میزان کارآفرینی در هر کسب وکار

اصل اول از اصول انتخاب هر کسب وکار کدام مورد است؟ - 52

2( قید بودجه ی خود را ترسیم کنید.  1( منابع کمیاب خود را شناسایی کنید.  

4( هزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید. 3( هزینه های دررفته را فراموش کنید. 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد کمیابی منابع، نادرست است؟ - 53

1( جزء عوامل تولید نیستند. 

2( اولین امکانات ما برای تولید کاالها و خدمات هستند. 

3( کمیابی منابع، هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد.

4( شناسایی آن ها اصل دوم از اصول انتخاب درست است.

کدام گزینه بیانگر اصل پنجم از اصول تصمیم گیری منطقی است و تعریف هزینه ی فرصت در کدام گزینه به درستی ذکرشده است؟ - 54

1( هزینه ها و منافع خود را با یکدیگر مقایسه کنید- ارزش بهترین گزینه ی قبلی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید. 

2( هزینه ها و منافع خود را با یکدیگر مقایسه کنید- ارزش بهترین گزینه ی بعدی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید. 

3( قید بودجه خود را ترسیم کنید- ارزش بهترین گزینه قبلی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید. 

4( قید بودجه ی خود را ترسیم کنید- ارزش بهترین گزینه ی بعدی است که شما آن را در هنگام انتخاب

از دست داده اید.

به ترتیب بهتر است یک شرکت، به جای تولید ....... مرز امکانات تولید، ....... مرز امکانات تولید کند و جمله ی »چیزی به نام نهار - 55

مجانی وجود ندارد« اشاره به مفهوم ....... دارد. 

2( در درون- بر روی- هزینه ی فرصت  1( بر روی- در درون- هزینه ی فرصت 

4( در درون- بر روی- مرز امکانات تولید 3( بر روی - در درون- مرز امکانات تولید  
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کدام یک از عبارات زیر صحیح بیان نشده است؟ - 56

الف( عالوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است. 

ب( منابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کاالها و خدمات هستند و می توان آن ها را عوامل تولید تیز دانست. 

ج( جایی که همه ی عوامل تولید حاضر باشند، نیاز یا خواسته ی برآورده نشده ای وجود ندارد. 

د( در هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیوری کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایه انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین دارد.

4( د- ج 3( ج  2( الف  1( د- ب 

کدام یک از گزاره های زیر به اصل متفاوتی از اصول تصمیم گیری در انتخاب کسب وکار اشاره دارد؟ - 57

1( تصمیم گیری منطقی با مقایسه ی تمامی منافع و هزینه ها به دست می آید. 

2( اطالعاتی که ما از تصمیم ها داریم در تشخیص منافع و هزینه ها تأثیرگذار است. 

3( تنها هزینه ای که بر تصمیم گیری تان مؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند. 

4( بهترین رویکرد در تصمیم گیری به نوع تصمیم فرد بستگی دارد.

دو فرد الف و ب برای هزینه کردن درآمد یک سال خود، گزینه هایی را مدنظر دارند. اگر انتخاب آن ها مطابق موارد زیر باشد، به - 58

ترتیب هزینۀ فرصت انتخاب فرد الف وب خواهد بود؟ 

الف( بین خرید سکه و سرمایه گذاری در بورس که به ترتیب در سال 25 و 18 میلیون تومان سود دارد، مورد اول را انتخاب می کند. 

ب( از بین دایر کردن مغازه و سپرده گذاری در بانک، به دلیل بیش تر بودن سود مغازه داری به این کار روی می آورد. 

1( 25 میلیون تومان سودی که از خرید سکه نصیب فرد می شود- سودی که از مغازه داری به دست می آورد. 

بانک  در  سپرده گذاری  از  که  منفعتی  است-  کرده  آن چشم پوشی  از  اما  کند،  بورس کسب  در  سرمایه گذاری  از  می توانست  که  تومان سودی  میلیون   1۸  )2

می توانست به دست آورد ولی از آن صرف نظر کرده است.

3( 1۸ میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در بورس کسب کند، اما از آن چشم پوشی کرده است- سودی که از دایر کردن مغازه نصیف فرد می شود. 

4( 25 میلیون تومان سودی که از خرید سکه نصیب فرد می شود- منفعتی که از سپرده گذاری در بانک می توانست دست آورد ولی از آن صرف نظر کرده است.

به ترتیب چرا باید بین گزینه های خود بده- بستان کنیم و چه زمانی می توانیم بگوییم که ما قید بودجه داریم؟ - 59

1( محدود بودن بودجه- زمانی که مقدار مشخص و محدودی انتخاب داریم. 

2( محدود بودن تعداد انتخاب ها- زمانی که مقدار مشخص و محدودی انتخاب داریم. 

3( محدود بودن تعداد انتخاب ها- زمانی که مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن داریم. 

4( محدود بودن بودجه- زمانی که مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن داریم.

کدام گزینه کامل کننده ی جاهای خالی پرسش های زیر است؟ - 60

الف( بهره وری یعنی به دست آوردن ...........، دو تولیدکننده که عوامل تولید یکسانی دارند، آن که محصول ........... داشته باشد، 

بهره وری ........... داشته است. 

ب( در تکمیل فرم اظهارنامه ی مالیاتی، تولیدکنندگان سود ........... خود را درج می کنند. 

ج( عوامل مولد انسانی شامل ...........، ...........، ........... و ........... است. گاهی از ........... به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود. 

د( مجموعه ای از انگیزه های ........... مثل کسب درآمد و انگیزه های ........... در تداوم و توسعه ی تولید دخیل است. 
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1( الف( بیش ترین خروجی با بیش ترین ورودی- بیش تری- بیش تری ب( ویژه ج( نیروی کار- کارگر نخبه- سرکارگر- مؤسس- کارآفرین د( اجتماعی و سیاسی- 

تجاری و بین المللی 

٢( الف( کم ترین خروجی با بیش ترین ورودی- کمتری- کم تری ب( ویژه ج( نیروی کار- کارگر نخبه- سرکارگر- مؤسس- کارآفرین د( شخصی و خانوادگی- 

انسانی و ملی 

3( الف( بیش ترین خروجی با بیش ترین ورودی- بیش تری- بیش تری ب( ویژه ج( نیروی کار- کارفرما- مدیر- متخصص- کارآفرین- متخصصان د( شخصی 

و خانوادگی- انسانی و ملی 

4( الف( بیش ترین خروجی با بیش ترین ورودی- بیش تری- بیش تری ب( حسابداری ج( نیروی کار- کارفرما- مدیر- متخصص- کارآفرین- متخصصان د( 

اجتماعی و سیاسی- تجاری و بین المللی

فردی 200 میلیون تومان پس انداز خود را می خواهد به یکی از پروژه های اقتصادی زیر اختصاص دهید. با توجه به میزان سودآوری - 61

هر پروژه ی اقتصادی، فرد کدام پروژه را انتخاب خواهد کرد و هزینۀ فرصت این انتخاب کدام خواهد بود؟ 

میزان سودآوری ساالنهپروژه های اقتصادی

A80 میلیون تومان

B12 % میزان سرمایه گذاری اولیه

C34 میزان سرمایه گذاری اولیه

1( پروژه ی اقتصادی A- 150 میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در پروژه ی C به دست آورد. 

2( پروژه ی اقتصادی B – ۸0 میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در پروژه ی A به دست آورد. 

3( پروژه ی اقتصادی C- 24 میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در پروژه ی B به دست آورد. 

4( پروژه ی اقتصادی C – ۸0 میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در پروژه ی A به دست آورد.

جمعیت فعال کشور را چگونه می توانیم محاسبه کنیم و شامل چه گروهی می شود؟- 62

1( جمع بین افراد شاغل و بیکار- کسانی که شاغل اند و کسانی که به دنبال کار می گردند. 

2( افراد شاغلی که در حال کار هستند- افراد شاغل که کار دارند و بیکار نیستند. 

3( جمع بین افراد شاغل و بیکار- افراد شاغل که کار دارند و بیکار نیستند. 

4( افراد شاغلی که در حال کار هستند- کسانی که شاغل اند و کسانی که به دنبال کار می گردند.

کدام گزینه صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را به درستی مشخص می کند؟ - 63

الف( کسب وکار شخصی متعلق به یک شخص است. امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به شکل شخصی اند. 

ب( بیشتر کسب وکارهای شخصی بزرگ مقیاس اند و در همه نوع فعالیتی از خدمات تا کشاورزی به ویژه صنعت حضور دارند. 

ج( در زمینه های تخصصی مثل وکالت و پزشکی تعداد کمی از کسب وکارها شخصی اند. 

4( غ- غ- غ 3( ص- غ- ص   2( ص- ص- غ  1( ص- غ- غ 
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فردی سال پیش 260,000,000 تومان به خاطر فروش محصوالتش سود کرد، او هم اکنون به دلیل افزایش 20 درصدی هزینه ها، - 64

 432 میلیون تومان در سال برای حقوق 4 کشاورزی که استخدام کرده 
ً
ماهی 10 میلیون تومان بابت اجاره بهای زمین کشاورزی و مجموعا

است پرداخت می کند و 45,000,000 میلیون تومان هم صرف هزینه های جانبی در طول سال می شود. اگر آن فرد، امسال به اندازه ی 

سال پیش درآمد داشته باشد بیان کنید که ........... سود امسال او چه قدر است؟ 

2( 1۶0/5 میلیون تومان  1( 20۸ میلیون تومان  

4( 5,1۶0 میلیون تومان 3( 150 میلیون تومان 

کدام گزینه هزینه ی تولید نیست؟ - 65

2( مزد یا حقوق عوامل انسانی  1( پولی که از فروش محصوالت به دست می آید.  

4( هزینه های استهالک ابزار تولید و اجاره آن ها 3( پول صرف شده برای تولید  

هزینۀ فرصت یعنی: - 66

2( هزینه انتخاب بهترین گزینه ازنظر سود و زیان  1( هزینه انتخاب بهترین گزینه  

4( هزینه های انتخاب به عالوه هزینه های ازدست رفته 3( هزینه های ازدست رفته انتخاب  

انسان به حکم فطرت در هنگام انتخاب در ..........، امکان اشتباه دارد اما در .......... اشتباه نمی کند. - 67

2( هزینه و فایده دقیق- روش عقالنیت  1( هزینه و فایده دقیق- روش )هزینه- فایده( 

4( روش عقالنیت- هزینه و فایده دقیق 3( روش )هزینه- فایده(- هزینه و فایده دقیق 

پاسخ کامل کننده عبارت های زیر در کدام گزینه است؟ - 68

الف( انسان به دلیل ناتوانی ....... باید انتخاب کند. 

ب( عقالنی بودن در استفاده از منابع یعنی ............ . 

1( الف( در شناخت دانش فنی بشر ب( جایگزینی منافع کوتاه مدت با بلندمدت 

2( الف( در شناخت دانش فنی بشر ب ( جایگزینی منافع بلندمدت با کوتاه مدت 

3( الف( در هم زمان داشتن هر آنچه می خواهد ب( جایگزینی منافع کوتاه مدت با بلندمدت 

4( الف( در هم زمان داشتن هر آنچه می خواهد ب( منافع بلندمدت را با کوتاه مدت جایگزین کند.

به دلیل ..........، استفاده از منابع باید با ........... همراه باشد. - 69

2( محدود بودن- استفاده بهینه از منابع  1( محدود بودن- رعایت عدالت بین نسلی 

4( استفاده بهینه- حفظ و صیانت 3( استفاده بهینه- رعایت عدالت بین نسلی 
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دانشجویی اعالم می دارد »درصورتی که در ترم جاری مرخصی می گرفتم می توانستم با انجام داد کار، درآمدی معادل 500 هزار - 70
تومان به دست آورم.« اگر شهریه ثابت دانشجو در ترم جاری 90 هزار تومان و شهریه متغیر او 40 هزار تومان باشید، هزینه ی فرصت 

ثبت نام او در ترم جاری چه قدر است؟ 
4( 500 هزار تومان 3( 410 هزار تومان   2( 370 هزار تومان   1( 130 هزار تومان  

آنچه ما با یک انتخاب و عدم انتخاب دیگر از دست می دهیم ......... نامیده می شود. - 71
4( مطلوبیت 3( نهایی گرایی   2( هزینه های فرصت   1( هزینه های پنهان  

دلیل مطرح شدن مفهوم هزینه ی فرصت چیست؟ - 72
1( نامحدود بودن منابع در مقابل خواسته های بی شمار 

2( محدود بودن منابع در مقابل خواسته های بی شمار 
3( استفاده ی انسان و جامعه از منابعی که طبیعت در اختیار بشر قرار داده است. 

4( صرفه جویی در زمان و منابع در مقابل خواسته های محدود

این - 73 فرصت  هزینه ی  صورت  این  در  می سازد.  درب  تعدادی  دارد،  اختیار  در  که  چوبی  میزان  با  پنجره  و  درب  تولیدکننده ی  یک 
تولیدکننده ....... 

2( تعداد درب هایی است که نساخته است.  1( تعداد پنجره ای است که نساخته است. 
4( درآمدی است که با فروش درب ها به دست می آورد. 3( هزینه ی خرید چوب برای ساخت درب است.  

هدف علم اقتصاد، راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش جهت استفاده از ........... است.  - 74
4( منابع نامحدود 3( منابع و امکانات   2( عوامل تولید  1( منابع زیر سرمایه ای 

یک تولیدکننده ی محصوالت گلخانه ای تصمیم دارد محصول معینی را تولید کند. فهرست محصوالتی که می تواند تولید کند و سایر - 75
اطالعات الزم در جدول زیر ذکرشده است. با توجه به آن به ترتیب )از راست به چپ(:

قیمت )به ریال(مقدار تولید )به کیلو(نام محصولردیف

2550000توت فرنگی1

7015000کدو2

3045000ذرت3

821000سیب زمینی4

الف( هزینۀ فرصت بهترین انتخاب کدام است؟ 
ب( مقدار منافع حاصل از تولید بهترین محصول کدام است و به کدام محصول تعلق می گیرد؟ 

2( الف( 1,050,000 ریال ب( 1,250,000 ریال- توت فرنگی  1( الف( 1,050,000 ریال ب( 1,۸20,000 ریال- سیب زمینی  
4( الف( 1,350,000 ریال ب( 1,250,000 ریال- کدو 3( الف( 1,250,000 ریال ب( 1,350,000 ریال- ذرت  
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آقای محمدی با 50 میلیون تومان پس انداز خود یک عدد خودرو سواری خریداری کرده است و پیش بینی کرده است با کار در - 76

اسنپ ساالنه 13 میلیون تومان درآمد داشته باشد. اگر انتخاب های دیگر او به ترتیب خریدوفروش لوازم خانگی با کسب 15 میلیون 

تومان درآمد و خریدوفروش گوشی موبایل با کسب 10 میلیون تومان درآمد باشد:

الف( در این صورت هزینه ی فرصت برای انتخاب او چقدر است؟ 

ب( در رابطه با انتخاب او کدام گزینه درست است؟ 

1( 15 میلیون- او قطعًا در رابطه با روش انتخاب )هزینه، فایده( اشتباه نکرده است. 

2( 13 میلیون- ممکن است در تشخیص منافع و هزینه ها اشتباه کرده باشد. 

3( 25 میلیون- قطعًا در مورد روش انتخاب )هزینه، فایده( اشتباه کرده است. 

4( 10 میلیون- ممکن است در مورد روش انتخاب )هزینه، فایده( اشتباه کرده باشد.

اگر از روش های دیجیتال مارکتینگ یعنی بازاریابی در فضای مجازی برای کسب منافع بیشتر بهره بگیریم، درواقع از کدام مفهوم - 77

اقتصادی در راستای این تصمیم استفاده کرده ایم؟ 

4( فرصت انتخاب 3( هزینه ی فرصت  2( روش هزینه   1( روش انتخاب  

کدام مورد زیر درست است؟ - 78

الف( دلیل محدودیت های جدید بشر در استفاده از منابع، کمیابی است. 

ب( بسیاری از منابع و امکانات هنوز ناشناخته اند. 

پ( انسان به دلیل کمال طلبی، نیازهای غیرمادی دارد. 

4( ب- پ 3( الف- پ   2( الف- ب  1( الف- ب- پ  

در ........... نقش نیروی انسانی نسبت به سایر عوامل تولید مهم تر است، چون ........... است تا سرمایه تولید شود.- 79

2( هر حالت- تالش و کار انسان الزم  1( صورت نبود منابع- وجود منابع به همراه انسان الزم  

4( صورت نبود منابع- وجود منابع به همراه انسان کافی 3( هر حالت- تالش و کار انسان کافی  

شخصی با توجه به منابع و امکاناتی که در دسترس دارد، در فعالیت های تولیدی زیر شرکت کرده است. کدام فعالیت ایشان ازنظر - 80

اسالمی و در ایران قابل قبول نیست؟ 

1( ایشان زمین های کشاورزی خود را در اختیار فردی کشاورز قرار داده است و ماهیانه مبلغی را به عنوان حقوقی به ایشان می پردازد و در عوض تمامی سود 

محصوالت به دست آمده از زمین را به نفع خود استفاده می کند. 

2( ایشان برای کمک به راه اندازی خط تولید کارگاهی اقتصادی، مبلغی پول را در اختیار این کارگاه قرار داده است و به طور دائمی و ثابت مبلغی را ماهیانه به عنوان 

اجاره از این کارگاه دریافت می کند. 

3( ایشان بخشی از زمین های کشاورزی خود را برای کاشت گندم در اختیار فردی کشاورز قرار داده است و عواید آن را با درصدی مشخص بین خود و کشاورز 

تقسیم می کند. 

4( ایشان بخشی از دستگاه های موردنیاز برای راه اندازی کارگاهی تولیدی را خریداری کرده و در اختیار کارگاه قرار داده است و ماهیانه مبلغی به عنوان اجاره از 

کارگاه دریافت می کند.
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 درست می باشد؟ - 81
ً
کدام گزینه تماما

1( شخصی با استخدام یک بازاریاب با حقوق 300 هزار تومان، سود خود را نسبت به قبل 300 هزار تومان افزایش داده است، با توجه به این موضوع بهره وری 

ایشان نسبت به قبل تغییری نکرده است. 

2( سود واردشده در اظهارنامۀ مالیاتی هر شخص، همان سود حسابداری می باشد. 

3( میزان نوآوری، همان کارآفرینی ضرب در خطرپذیری است. 

4( در بین عوامل مولد انسانی، گاها از متخصصین به عنوان »سرمایۀ انسانی« یاد می کنند.

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ - 82

 درست می باشد؟ 
ً
الف( با توجه به مفهوم »هزینۀ فرصت« کدام گزینه تماما

ب( کدام گزینه تعریف مناسب تری برای مفهوم کاال می باشد؟ 

1( الف: مقدار منافع از دست دادۀ گزینۀ دوم، هزینۀ فرصت انتخاب گزینۀ اول می باشد. ب: آنچه انسان در مقابل پول خریداری می کند و به وسیلۀ آن، نیازها 

یا خواسته هایش را برطرف می سازد. 

2( الف: مقدار منافع از دست دادۀ گزینۀ دوم، هزینۀ فرصت انتخاب گزینۀ اول می باشد. ب: شیئی با ارزش اقتصادی و بازاری است که برای تأمین نیاز یا 

خواسته ای تولید می شود. 

3( الف: مقدار منافع به دست آوردۀ گزینۀ اول، هزینۀ فرصت انتخاب گزینۀ دوم می باشد. ب: آنچه انسان در مقابل پول خریداری می کند و به وسیله آن، نیازها 

یا خواسته هایش را برطرف می سازد. 

4( الف: مقدار منافع به دست آورده گزینۀ اول، هزینۀ فرصت انتخاب گزینۀ دوم می باشد. ب: شیئی با ارزش اقتصادی و بازاری است که برای تأمین نیاز با 

خواسته ای تولید می شود.

 برای تأمین مالی آموزش »یک پزشک« باید سالیانه از آموزش »سه پرستار« خودداری نمود. در این صورت:- 83

1( هزینۀ فرصت برابر صفر 

2( آموزش هر پزشک از هزینه فرصت باالتری نسبت به آموزش هر پرستاری برخوردار است. 

3( هزینۀ فرصت در این نوع »تأمین مالی« قابل بررسی نیست. 

4( هزینۀ فرصت آموزش پرستاران »کاهش« یافته است.

 ریشه در: ».........«، دارد و باید از طریق به کارگیری: »..........« - 84
ً
تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می گیرد، عمدتا

عملی شوند. 

1( نیازهای مادی او- سرمایه و نیروی انسانی 

2( نیازها و خواسته های نامحدود او- منابع و امکانات محدود در دسترس 

3( حرص و ولع و سیری ناپذیری او در تأمین نیازهایش- طبیعت و نیروی انسانی 

4( نیازهای نامحدود مادی و نیازهای معنوی محدود او به منابع و امکانات نامحدود و در دسترس

کدام گزینه به عنوان »تولید« و »فعالیت تولیدی« محسوب نمی شود؟ - 85

2( پرورش ماهی 1( بهره برداری از معادن  

4( ارائه ی خدمات پزشکی 3( تولید محصوالت غذایی 
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کدام گزینه در رابطه با واقعیت، درست است؟ - 86

1( بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی یعنی استفاده از بذر و نیروی کار مناسب جهت به دست آوردن بیشترین محصول 

2( بهره وری بدون توجه به ورودی تولید، خواستار به دست آوردن بیشترین خروجی و محصول است. 

3( بهره وری به دنبال به دست آوردن بیشترین سود و محصول با تکیه بر عوامل انسانی است. 

4( بهره وری با کم ترین عوامل تولید برای یک بنگاه اقتصادی، بیشترین محصول را انتظار دارد.

باتوجه به منحنی زیر، قید بودجه برای مصرف دو کاالی x و y درصورتی که میزان بودجۀ ما 1000 تومان باشد، کدام گزینه نادرست است؟- 87

1( در نقطۀ الف میزان خرید از کاالی y ۶00 تومان و کاال x 400 تومان است. 

2( در نقطۀ ب میزان خرید از کاالی x ۶00 تومان و کاال y 400 تومان است. 

3( با رفتن از نقطۀ الف به نقطۀ ب میزان مصرف کاالی ب افزایش می یابد.

4( درصورتی که به باالترین نقطه عمودی منحنی برویم میزان مصرف کاالی x صفر خواهد بود.

باتوجه به منحنی زیر کدام مفهوم درست است؟- 88

X و 200 کاالی Y 1( در نقطۀ الف ۸00 کاالی

X و 500 کاالی Y 2( در نقطۀ الف 1200 کاالی

X و 200 کاالی Y 3( در نقطۀ ب ۸00 کاالی

X و 200 کاالی Y 4( در نقطۀ ب 1200 کاالی

کدام گزینه نادرست است؟- 89

1( برای تولید کاال و خدمات باید، به سراغ منابع کمیاب برویم. 

2( منابع کمیاب تولید اولین امکانات ما برای تولید کار و خدمات هستند.

3( منابع کمیاب را می توان، عوامل تولید دانست.

4( منابع تولید فقط طبیعت به دست می آید.

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر را به ترتیب بیان می دارد؟ - 90

الف( هزینۀ فرصت یک انتخاب .......... 

ب( کدام مورد هزینۀ فرصت سینما رفتن محسوب نمی شود؟

1( الف( ارزش بهترین گزینه بعدی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده اید. ب( بازی بسکتبال که از آن صرف نظر شد.

2( الف( ارزش بهترین گزینه قبلی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده اید. ب( رفتن به کوه با دوستان

3( الف( ارزش بهترین گزینه بعدی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده اید، ب( سروقت رسیدن به سینما 

4( الف( ارزش بهترین گزینه قبلی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده اید. ب( رفتن به پارک با دوستان
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هریک از تصمیمات به کدام اشتباه در تصمیم گیری مربوط می شود؟ )به ترتیب( - 91

الف( با اعالم حراج یا فروشی با قیمت استثنائی تصمیم به خرید می گیرد. 

ب( فیلم بی کیفیت و زرد را در سینما به دلیل پول دادن تا آخر تماشا می کنید.

1( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها- توجه به هزینه های دررفته

2( توجه به هزینه های دررفته- بی صبری زیاد 

3( بی صبری زیاد- اعتمادبه نفس بیش ازحد و خودرأی بودن 

4( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری- چسبیدن به وضعیت فعلی

هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی تواندی بازگردانید ........... نام دارد، این هزینه ها .......... .- 92

1( قید بودجه- به دلیل اینکه بودجه تان محدود است، شما مجبورید بین گزینه های خود بده- بستان کنید.

2( هزینه دررفته- این هزینه ها نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد.

3( قید بودجه- این هزینه ها نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد.

4( هزینه دررفته- به دلیل اینکه بودجه تان محدود است، شما مجبورید بین گزینه های خود بده- بستان کنید.

فرض کنید شما با دوستتان برای دیدن یک مسابقۀ فوتبال به ورزشگاه می روید و بلیطی به مبلغ 30000 هزار تومان تهیه می کنید، - 93

ولی از روند بازی خوشتان نمی آید و تصمیم می گیرید به سینما بروید، بنابراین بازی را نیمه کاره رها می کنید و بلیتی به مبلغ 10000 تومان 

تهیه می کنید و به سینما می روید کدام گزینه در ارتباط با مطلب باال صحیح است؟

2( باید 30000 هزار تومان را هزینه دررفته در نظر گرفت.  1( باید 30000 هزار تومان را قید بودجه در نظر گرفت.  

4( 10000 تومان را هزینه دررفته در نظر می گیریم. 3( 10000 هزار تومان را قید بودجه در نظر می گیریم. 

قید بودجه یعنی: ............- 94

2( داشتن مقدار نامشخص و نامحدودی پول برای خرج کردن  1( داشتن مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن  

4( در نظر گرفتن بودجه ای مشخصی در امر تولید 3( صرف هزینه های نامحدود برای تولید کاالها و خدمات 

عبارت زیر بیانگر کدام اصل در اقتصاد است؟- 95

»پول یکی از امکانات کمیاب شما است. با یک مقدار مشخصی از پول، نمی توانید هر چیز بخرید و زمان و وقت هم از رشته های کمیاب 

شما است.«

2( پول و زمان را در جای درست هزینه کنیم. 1( توجه و دقت به استفاده از سرمایه ها 

3( هزینۀ فرصت هر انتخاب را محاسبه کنیم.  4( فرصت های ازدست رفته قابل جبران نیستند.

اگر زمینی را به کشت پنبه اختصاص می دهیم، باتوجه به مفهوم هزینۀ فرصت، کدام رابطه زیر درست است؟- 96

1( هزینۀ فرصت کاشت گندم = میزان محصول پنبه ای که قرار است بکاریم. 

2( هزینۀ فرصت کاشت پنبه = میزان محصول گندمی که از آن صرف نظر کرده ایم. 

3( هزینۀ فرصت کاشت گندم = میزان محصول پنبه ای که از آن صرف نظر کرده ایم. 

4( هزینۀ فرصت کاشت پنبه = میزان محصول گندمی که آن را کاشته ایم.
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کدام گزینه بیانگر مفهوم هزینۀ فرصت نیست؟- 97

1( وقتی منبعی را برای یک مصرف خاصی به کار می بریم، در واقع از مصارف دیگر آن منبع صرف نظر کرده ایم.

2( اگر زمینی را به کشت پنبه اختصاص دهیم، عماًل گندمی که می توانستیم برداشت کنیم صرف نظر کرده ایم.

3( اگر پولمان را به خرید لباس اختصاص دهیم، از خرید کتاب صرف نظر کرده ایم.

4( وقتی منبعی را برای یک مصرف خاصی به کار می بریم، در واقع در آینده به مصارف دیگر آن منبع خواهیم پرداخت.

به ترتیب هریک از موارد مطروحه جزء کدام نوع از منابع کمیاب هستند؟ - 98

1( سرمایۀ فیزیکی- سرمایۀ انسانی- منابع طبیعی ابزارآالت کشاورزی- مهندس کشاورزی- بذر کشاورزی 

3( سرمایۀ فیزیکی- نیروی کار- منابع طبیعی 2( سرمایۀ انسانی- نیروی کار- سرمایۀ فیزیکی 

4( سرمایۀ انسانی- سرمایۀ انسانی- سرمایۀ فیزیکی

»سرمایه گذاری در زمینه های پرخطر بدون آمادگی الزم« کدام نوع تصمیم اشتباه است؟- 99

2( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن. 1( بی صبری زیاد 

4( چسبیدن به وضعیت فعلی 3( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم 

در رابطه با عبارات زیر تصمیمات اشتباه چه می باشند؟ )به ترتیب( - 100

- برای تأمین هزینه های مصرف فعلی، زیر بار سنگین انواع بدهی می رویم. 

- به جای ادامۀ تحصیل و بهره مندی از منافع آتی آن، سراغ کارهای کم ارزش آن می رویم.

1( چسبیدن به وضعیت فعلی- بی صبری زیاد

2( توجه به هزینه های دررفته- اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن

3( بی صبری زیاد- بی صبری زیاد 

4( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن- اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن

پنج اشتباه رایج در تصمیم گیری وجود دارد، کدام مورد نادرست است؟- 101

1( بی صبری زیاد- چسبیدن به وضعیت فعلی 

2( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خود را ربودن- بی صبری زیاد 

3( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری- توجه به قید بودجه 

4( توجه به هزینه های دررفته- چسبیدن به وضعیت فعلی

»گاهی اوقات گزینه های تصمیم این است که مطالعه کنیم یا به گردش برویم و گاهی نیز دربارۀ میزان مطالعه یا مدت زمان گردش - 102

تصمیم گیری هستیم« هریک از موارد فوق نشان دهندۀ چه نوع تصمیم گیری می باشند؟

1( چه مقدار از چه چیزی- چه مقدار از چه چیزی

2( انتخاب از میان گزینه های مختلف- انتخاب از میان گزینه های مختلف

3( چه مقدار چه چیزی- انتخاب از میان گزینه های مختلف 

4( انتخاب از میان گزینه های مختلف- چه مقدار از چه چیزی
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دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد کدام گزینه در این رابطه صحیح است؟- 103

1( الف( یک انتخاب از میان گزینه های مختلف، ب( چه مقدار از چه چیزی

2( الف( چه مقدار از چه چیزی، ب( هر میزان از بعضی چیزها 

3( الف( چند انتخاب از میان چند گزینه، ب( چه مقدار از چه چیزی

4( الف( انتخاب با مشورت کردن، ب( هر میزان از بعضی چیزها

برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد، باید ..................... را با ..................... مقایسه کنند و نهایت به این نتیجه برسید - 104

که شما در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید ................... از .................. .

2( سختی از منافع- تمام هزینه ها به منافع بیشتر به درآمدها است. 1( تمام منافع- تمام هزینه ها به منافع بیشتر- هزینه ها است. 

4( بخشی از منافع- بخشی از هزینه ها به منافع بیشتر به درآمدها است. 3( تمام منافع- بخشی از هزینه ها به منافع نسبی- هزینه ها است 

کدام گزینه نادرست است؟ برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید .............- 105

2( هزینه های دررفته مهم نیستند، چون قابل برگشت نیستند. 1( تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم ما تأثیرگذارند، بسیار مهم اند.  

4( هزینه های دررفته تا حدودی مهم نیستند و اگر مدیریت باشد قابل برگشتند. 3( باید هزینه ها را در مقابل منافع سنجید. 

وقتی با قید بودجه مواجه باشیم مجبوریم:- 106

2( بین گزینه های خود بده- بستان کنیم. 1( هزینه ها را افزایش دهیم. 

4( در پس آن باشیم که سود کاال را باال ببریم. 3( از مبادله کاال با دیگران صرف نظر کنیم.  

کدام گزینه درست است؟- 107

١( اگر یک کشور کاالهایی را از دیگر کشورها بخرد دیگر با کمیابی و مبادله مواجه نیست. 

2( کشورها مانند مردم، با کمیابی منابع روبه رو هستند، کمیابی منابع برخی جوامع را با مبادله مواجه می سازد.

3( عالوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های غیر احتمالی نیز مواجه است.

4( حتی اگر یک کشور کاالهایی را از دیگر کشورها بخرد، هنوز با کمیابی و مبادله مواجه است.

کدام گزینه نادرست است؟- 108

2( کمیابی منابع بعضی جوامع را با مبادله مواجه می سازد. 1( کشورها مانند مردم با کمیابی منابع روبه رو هستند.  

4( ما به منابع دسترسی محدود شده ایم. 3( مردم مانند کشور با کمیابی منابع روبه رو هستند. 

در هر نقطه اثر زمان هر کشور مقدار یعنی از ............، ............، ............ و تعدادی ............ دارد.- 109

1( نیروی کار- زمین قابل بهره برداری- سرمایۀ انسانی و فیزیکی- کارآفرین 

2( نیروی حرفه ای- زمین قابل بهره برداری- سرمایۀ انسانی و فیزیکی- سرمایه گذار 

3( نیروی انسانی- زمین غیرقابل بهره برداری و آماده احیا- سرمایۀ انسانی و غیرانسانی- کارآفرین 

4( نیروی کار- زمین آماده احیا- سرمایۀ انسانی و غیرفیزیکی- سرمایه گذار
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در دانش اقتصاد ما با چند نوع اقتصاد مواجه هستیم؟- 110

2( دو نوع شخصی و اجتماعی  1( دو نوع شخصی و فرهنگی 

4( یک نوع فقط شخصی 3( سه نوع انفرادی- اجتماعی- فرهنگی 

به ترتیب به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 111

الف( کارآفرینان در جستجوی چه نوع فعالیت هایی هستند؟ 

ب( آنان کدام عوامل را برای تولید گردآوری می کنند؟ 

ج( هدف کارآفرینان از تولید کاال چیست؟

1( الف( سودآور، ب( عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه ها و منابع طبیعی، ج( نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد نمایند.

2( الف( درآمدساز، ب( عوامل هزینۀ کمتر، و سودآوری بیشتر داشته باشند، ج( برطرف کردن نیازها و خواسته خود و کسب درآمد. 

3( الف( با هزینۀ کمتر، ب( عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه ها و منابع طبیعی، ج( کسب درآمد

4( الف( پردرآمد، ب( عوامل اصلی تولید شامل سرمایه های مالی و منابع طبیعی، ج( نیازها و خواسته های دیگران را برآورده سازند.

درجایی که همۀ عوامل تولید وجود دارد و نیاز با خواسته برآورده نشده ای هم هست چه عامل باید وجود داشته باشد تا به آن نیاز - 112

پاسخ داده شود؟

2( کارآفرینی که آن کسب وکار را راه اندازی کنند.  1( افرادی که کاالهای الزم را داشته باشند.  

4( هزینۀ تولید باید محاسبه سود تا انجام بگیرد. 3( کاالها باید سود الزم را داشته باشند. 

به ترتیب هریک از موارد زیر به ترتیب جزء کدام منابع تولید است؟ - 113

الف( گندمی که کشاورز در زمین می کارد. 

ب( کسی که در کارگاه مشغول به کار است. 

ج( پولی که شخصی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی در نظر گرفته است. 

د( چوبی که نجار روی آن کار می کند.

1( منابع طبیعی- منابع انسانی- منابع سرمایۀ مالی- منابع طبیعی

2( منابع انسانی- منابع سرمایۀ مالی- منابع سرمایۀ مالی- منابع طبیعی 

3( منابع سرمایۀ مالی- منابع طبیعی- منابع سرمایۀ مالی- منابع انسانی

4( منابع طبیعی- منابع انسانی- منابع انسانی- منابع طبیعی

 از گندمی که می توانستیم از آن برداشت کنیم صرف نظر کرده ایم، یا اگر - 114
ً
اگر زمینی را به کشت »پنبه« اختصاص دهیم، عمال

پولمان را به خرید »لباس و سایر ملزومات« اختصاص دهیم از خرید »کتاب« و نفعی که از آن می توانستیم ببریم محروم شده ایم در 

این رابطه، کدام یک هزینۀ فرصت ازدست رفته تلقی می شود؟

1( »خریدار لباس« که نیازی به خرید آن نبوده است. 

2( »میزان پنبه« که از آن استفادۀ الزم را نبرده ایم. 

3( »میزان محصول گندم« که از آن صرف نظر کرده ایم.

4( »سایر ملزومات« که غالب آن ها اضافه و غیرقابل استفاده بوده است.
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اگر هزینۀ ساخت یک نیروگاه برق برابر با هزینۀ ساخت سه کارخانۀ سیمان سازی باشد، کدام جمله نادرست است؟- 115

1( هزینۀ فرصت ساخت یک کارخانه سیمان یک سوم ساخت یک نیروگاه است. 

2( ساخت یک نیروگاه دارای هزینۀ فرصت بیشترین نسبت به ساخت یک کارخانۀ سیمان است. 

3( هزینۀ فرصت ساخت کارخانۀ سیمان برابر با ساخت یک نیروگاه است. 

4( هزینۀ فرصت نیروگاه برق با هزینۀ فرصت کارخانه سیمان سازی برابر است.

وقتی در زمین تصمیم به کشت پنبه می گیریم، هزینۀ فرصت آن ................ .- 116

1( پنبه ای است که کاشته ایم.

2( محصول گندم است.

3( محروم شدن از منافع دومین انتخاب خوب است که می توانستیم انجام دهیم. 

4( محصول گندمی است که نداشته ایم.

به دلیل ................... همیشه باید بین گزینه های انتخاب بده- بستان کرد، بده- بستان یعنی ................... .- 117

1( وجود کمیابی در امکانات و داشته ها- چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری را به دست آورید. 

2( اهمیت و ارزش سرمایه- باید سودآورترین کار را انجام داد.

3( توجه به میزان هزینه ها- به دقت باید دست به انتخاب کاالها زد.

4( توجه به میزان درآمدها- به دقت تفاوت میزان درآمد و سود را محاسبه کنیم.

چرا ما مجبوریم بین سینما رفتن و بسکتبال بازی کردن یکی را انتخاب کنیم؟- 118

2( به علت عالقه به فیلم و سینما ترجیح می دهیم که فیلم را ببینیم. 1( به دلیل آنکه هم زمان نمی توانیم به هردوی آن ها دست یابیم. 

4( چون زمان و پول کمیاب است و نمی توانیم به هر دو اختصاص می دهیم. 3( چون زمان نداریم که هر دو کار را با هم انجام دهیم. 

تصمیمات عاقالنه از مقایسۀ ........... و ........... هر انتخاب به وجود می آید.- 119

4( هزینه- سرمایه 3( سود- سرمایه  2( درآمد- سود  1( هزینه- منافع  

کدام عبارت نادرست است؟- 120

2( پیاده روی ممکن است بدون هزینۀ فرصت باشد. 1( پیاده روی ممکن است بدون هزینۀ باشد. 

4( پیاده روی ممکن نیست بدون هزینۀ فرصت باشد.  3( تصمیمات عاقالنه از مقایسه هزینه ها و منافع در هر انتخاب به وجود می آید.  

معنا و مفهوم اصطالح »کمیابی« ازنظر اقتصاددانان، کدام است؟ - 121

1( منابع و امکانات و ثروت های طبیعی محدود است- روش های استفاده از منابع و امکانات متنوع است. 

2( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد.- منابع و امکانات موجود محدود است.

3( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات محدودیت دارد- منابع و ثروت طبیعی کاربردهای گوناگون دارند. 

4( منابع و امکانات موجود امکان مصارف متعدد دارند- با روش های مختلفی می توان از منابع و امکانات در دسترس استفاده کرد.
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کمیابی منابع، هر جامعه را با چه امری روبه رو می کند و به چه معناست؟ - 122

1( انتخاب- یعنی هر کشوری در هر نقطه از زمان، مقدار محدودی منابع و امکانات و کارآفرین دارد. 

2( مبادله- اگر منابع بیشتری را برای تولید یک کاال و خدمت اختصاص بدهیم، منابع کمتری برای تولید کاال و خدمت دیگری باقی می ماند. 

3( هزینۀ فرصت- تولید هر کاال و خدمتی برای جامعه و برای افراد، شامل انواع هزینه های تولید است. 

4( بده، بستان- منابع هر جامعه ای نامحدود است و می توان تمامی نیازها را برطرف کرد.

یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی تصمیم می گیرد برای دو سال تحصیل در کارشناسی ارشد ثبت نام کند، درحالی که می توانست - 123

با مدرک کارشناسی در شرکتی مشغول به کارشده و ماهانه 3 میلیون تومان درآمد داشته باشد. هزینه فرصت ادامه تحصیل برای این 

فرد چقدر است؟ 

4( 3۶ میلیون تومان 3( 72 میلیون تومان   2( 30 میلیون تومان  1( 27 میلیون تومان  

کدام گزینه متضّمن پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 124

الف( میزان سود برابر با: ............ است. 

ب( به طور کلی، نیازهای عمده تولیدکنندگان کاال و خدمات مختلف را می توان به ............ اصلی که عبارتند از: ............ تقسیم 

کرد، که به عبارتی از آن ها به عنوان ............ نیز نام می برند. 

و تجهیزات در واقع حاصل کار گذشته ی  ابزار  این  نیازمند است،  و تجهیزات  ابزار  به  منابع طبیعی  از  بهره برداری  برای  انسان  ج( 

انسان هاست، نام آن چیست؟ 

آن ها  صاحبان  به  تولید  عوامل  خرید  برای  که  است  پولی  واقع  در  که  می شوند  متقبل  را  مخارجی  تولید  با  رابطه  در  تولیدکنندگان  د( 

می پردازند که همان ............ است. 

هـ( نیروی انسانی را به کار می گیرند تا بتوانند از منابع طبیعی، بهره برداری کنند و یا به تولید کاال و خدمات بپردازند، در مقابل به کارگران 

و کارمندان خود، ............ و یا ............ می پردازند.

1( الف( تفاوت دستمزد و هزینه ب( سه دسته- زمین، کار، تکنولوژی- عوامل اولیه تولید ج( تکنولوژی د( هزینه های تولید هـ( دستمزد- بهره 

2( الف( تفاوت دستمزد و هزینه ب( سه دسته- منابع طبیعی، نیروی انسانی، سرمایه- عوامل تولید ج( سرمایه د( هزینه های تولید هـ( مزد- حقوق

3( الف( مجموع، درآمد و هزینه ب( چهار دسته- منابع طبیعی، سرمایه، مدیریت، تکنولوژی- عوامل ثانویه تولید ج( ملزومات تولیدی د( هزینه های متغیر تولید 

هـ( اجاره- حقوق

4( الف( حاصل تقسیم درآمد و هزینه ب( پنج دسته- منابع طبیعی، نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت، تکنولوژی- عوامل فنی تولید ج( عوامل تولید د( هزینه های 

نهایی تولید هـ( سود – بهره

در عبارت »زمینی را به کشت پنبه اختصاص داده ایم. درصورتی که می توانستیم در آن گندم بکاریم و این محصول را برداشت - 125

کنیم.« هزینه فرصت کدام است؟ 

1( تفاوت قیمت پنبه و گندم کدام است.

2( مقدار پنبه ای است که به فروش می رسانیم. 

3( میزان محصول گندمی است که از آن صرف نظر کرده ایم. 

4( میزان ضرری است که در صورت کشت گندم متحمل می شدیم.
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 از گندمی که می توانستیم از آن برداشت کنیم صرف نظر کرده ایم. یا اگر - 126
ً
اگر زمینی را به کشت »پنبه« اختصاص دهیم، عمال

پولمان را به خرید »لباس و سایر ملزومات« اختصاص دهیم از خرید »کتاب«، و نفعی که از آن می توانستیم ببریم محروم شده ایم. در 

این رابطه، کدام یک »هزینه ی فرصت ازدست رفته« تلقی می شود؟ 

1( »خرید لباس« که نیازی به خرید آن نبوده است.

2( »میزان پنبه« که از آن استفاده الزم را نبرده ایم. 

3( »میزان محصول گندم« که از آن صرف نظر کرده ایم.

4( »سایر ملزومات« که غالب آن ها، اضافه و غیرقابل استفاده بوده است.

 به پرسش های زیر پاسخ بدهید.- 127

الف( یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی تصمیم می گیرد تا برای دو سال تحصیل در کارشناسی ارشد ثبت نام کند، درحالی که می توانست 

با مدرک کارشناسی در شرکتی مشغول کارشده و ماهانه 3 میلیون تومان درآمد داشته باشد. هزینه فرصت ادامه تحصیل برای این فرد 

چقدر است؟ 

ب( فردی 200 میلیون تومان سرمایه خود را در بانک به حساب سپرده گذاری مدت دار با سود 15% گذاشته است، درحالی که می توانست 

سهام یک شرکت سرمایه گذاری را خریده و در همان مدت 23 میلیون تومان سود ببرد یا با خرید طال از افزایش قیمت طال به میزان 

27/5 میلیون تومان در همان مدت برخوردار شود. هزینه فرصت سپرده گذاری این فرد در بانک چقدر است؟ 

1( الف( 27 میلیون تومان ب( 30 میلیون تومان 

2( الف( 30 میلیون تومان ب( 27/5 میلیون تومان 

3( الف( 3۶ میلیون تومان ب( 23 میلیون تومان 

4( الف( 72 میلیون تومان ب( 27/5 میلیون تومان

مریم ساعت 4 بعد از ظهر کالس عکاسی دارد که خیلی به آن عالقه مند است. مادرش از او می خواهد امروز به جای کالسش به - 128

بازار برود و در خرید به او کمک کند. دوستانش برای همان ساعت برنامۀ سینما دارند و از مریم می خواهند تا با آن ها به سینما برود. از 

طرفی یک رمان جذاب هم خریده است که دوست دارد آن را هم بخواند. اکنون ساعت 4 بعد از ظهر است و مریم به همراه دوستانش 

در سینما است. کدام یک از گزینه های زیر هزینه ی فرصت سینما رفتن مریم است؟ 

4( هزینۀ بلیت سینما 3( مطالعۀ رمان   2( خرید بازار  1( کالس عکاسی  

B با - 129 A که قیمت فروش آن در بازار 400 ریال و هزینه تولیدش 100 ریال است، از تولید کاالی  تولیدکننده ای برای تولید کاالی 

هزینه تولید 250 ریال، صرف نظر کرده است. قیمت فروش کاالی B در بازار چقدر باشد، تا هزینه فرصت این تولیدکننده 270 ریال شود؟ 

4( ۶50 ریال 3( ۶00 ریال  2( 520 ریال   1( 500 ریال  

کدام یک از گزینه های زیر، بیانگر »هزینه فرصت« است؟ - 130

1( هزینه کارگر و نیروی انسانی و خرید مواد اولیه ای که تولیدکنندگان برای تولید خود می پردازند. 

2( هزینه تهیه کاالهای سرمایه ای مانند ماشین آالت و ساختمان تولیدی درحالی که می توانند آن ها را اجاره کنند. 

3( دانشجوی پزشکی که ۶ سال درس می خواند درحالی که می توانست کار کرده و درآمد کسب کند. 

4( هزینه های بی موردی که صرف خرید کاالهای غیرضروری و تجلی می شود.



111

درس سوم )فصل اول( : اصول انتخاب درست

هر یک از موارد زیر به کدام یک از منابع تولید اشاره دارند؟ )به ترتیب( - 131

- معلمان و کارمندان یک مؤسسه آموزشی 

- اجاق گاز در یک رستوران 

- دانش و مهارت مهندسین یک شرکت ساختمانی 

- زمینی که یک کشاورز در آن محصوالت را می کارد. 

2( سرمایه انسانی- سرمایه مالی- نیروی انسانی- سرمایه فیزیکی  1( نیروی انسانی- سرمایه فیزیکی- نیروی انسانی- منابع طبیعی 

4( سرمایه انسانی-سرمایه فیزیکی- سرمایه انسانی-سرمایه فیزیکی 3( نیروی انسانی- سرمایه فیزیکی- سرمایه انسانی- منابع طبیعی 

فردی بودجۀ مشخص و محدودی برای خرید دو کاالی A و B در اختیار دارد. با توجه به نمودار زیر کدام گزینه درست است؟- 132

1( اگر فرد تمامی بودجه خود را به خرید کاالی A اختصاص دهد، می تواند ۶ واحد از این کاال را خریداری کند.

2( اگر فرد تمامی بودجه خود را به خرید کاالی B اختصاص دهد، می تواند ۸ واحد از این کاال را خریداری کند.

3( فرد 100 هزار تومان برای خرید دو کاالی A و B در اختیار دارد.

4( در نقطه ب می توانیم 2 واحد بیشتر از کاالی A در مقایسه با نقطه الف خریداری کنیم.

یک شرکت کشاورزی می تواند به تولید سم و یا کود برای مزارع بپردازد. این شرکت می تواند در سال 700 کیلوگرم کود و یا 200 - 133

کیلوگرم سم تولید کند. اگر سود حاصل از فروش هر کیلو کود تولیدی 100 هزار تومان و سود حاصل از فروش هر کیلو سم تولیدی 520 

هزار تومان باشد، آنگاه این شرکت به تولید کدام محصول خواهد پرداخت و هزینۀ فرصت این انتخاب کدام خواهد بود؟ 

1( سم- 104 میلیون تومان سود حاصل از تولید سم که شرکت کسب می کند. 

4( سم- 70 میلیون تومان سود حاصل از تولید کود که شرکت از آن صرف نظر کرده است. 

3( کود- 70 میلیون تومان سود حاصل از تولید کرد که شرکت کسب می کند. 

4( کود- 104 میلیون تومان سود حاصل از تولید سم که شرکت از آن صرف نظر کرده است.

آقای مّکی می تواند با یک میلیارد تومان سرمایه ای که دارد یک خانه بخرد و این گونه از اجارۀ ماهی 10 میلیون تومان رهایی یابد و - 134

با سرمایۀ یک میلیاردی خود را در بانک سپرده گذاری کند و ماهیانه 13% سود دریافت کند و یا در شرایط تورمی جامعه با سرمایه خود، 

طال بخرد و در پایان سال از اختالف قیمت طالی خالص، 150 میلیون تومان سود کسب کند. همچنین آقای مرادی به ایشان پیشنهاد 

داده اند که با آقای مکی کاری را راه اندازی کنند و به صورت شریکی بعد از تقسیم مساوی سود، به آقای مکی ماهانه 15 میلیون تومان 

سود تعلق بگیرد. ازنظر یک اقتصاددان انتخاب کدام فعالیت سودآورتر است؟ در این صورت هزینه فرصت چقدر است؟ 

1( خرید منزل شخصی- مجموع پولی که از خرید طال و شراکت با آقای مرادی از آن صرف نظر کرده است.

4( سپرده گذاری در بانک- 450 میلیون تومان مجموع سود تمام فعالیت هایی که از آن ها چشم پوشی کرده است. 

3( خرید طال – 120 میلیون تومان پول اجاره هایی که با خرید خانه پس انداز می شود. 
4( شراکت با آقای مرادی- 150 میلیون تومان سود حاصل از خرید طال که از آن صرف نظر کرده است.
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به ترتیب هر یک از موارد زیر مربوط به کدام یک از اصول تصمیم گیری درست و عاقالنه است؟ - 135

الف( مقایسۀ منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است 

ب( در هر نقطه از زمان، هر شخص یا شرکت و یا هر کشوری مقدار معینی از نیروی کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایه انسانی و 

فیزیکی دارد. 

ج( کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد. 

1( مقایسۀ هزینه ها و منافع- محاسبۀ هزینۀ فرصت هر انتخاب- شناسایی منابع کمیاب

2( ترسیم قید بودجه- فراموش کردن هزینه های هدررفته- فراموش کردن هزینه های هدررفته 

3( مقایسۀ هزینه ها و منافع- شناسایی منابع کمیاب- محاسبه هزینه فرصت هر انتخاب 

4( ترسیم قید بودجه- محاسبۀ هزینۀ فرصت هر انتخاب- ترسیم قید بودجه

کدام هزینه ها نباید در تصمیم گیری ما تأثیری داشته باشند؟ - 136

2( هزینه های هدررفته 1( هزینه های تولید 

4( هزینه های مربوط به زمان تصمیم گیری 3( هزینه های مالی 

کشاورزی می خواهد برای محصول زمین خود تصمیم بگیرد، او می تواند کل زمینش را سیب زمینی بکارد و به ازای هر 1 هکتار از - 137

زمینش 200 کیلو سیب زمینی برداشت کند و به فروش برساند و یا می تواند نصف زمینش سیب زمینی بکارد و نصف دیگر را گندم بکارد 

و به ازای هر هکتار از زمینش 500 کیلو گندم برداشت کند و به فروش برساند. انتخاب عاقالنۀ این فرد با توجه به هزینۀ فرصت کدام 

است؟ هزینۀ فرصت او چقدر است؟ )زمین 4 هکتار است و قیمت هر کیلو سیب زمینی 3000 تومان و هر کیلو گندم 500 تومان هست.( 

2( کاشت سیب زمینی- 2میلیون تومان  1( کاشت سیب زمینی- 1,700,000 تومان  

4( کاشت گندم و سیب زمینی- 3 میلیون تومان  3( کاشت گندم و سیب زمینی- 100,000 تومان  

کدام یک از گزینه های زیر جزو اشتباهات رایج در تصمیم گیری نیست؟ - 138

2( بی صبری زیاد  1( مقایسه ی بین هزینه ها و منافع  

4( چسبیدن به وضعیت فعلی 3( خودرأی بودن  

علی به همراه دوستش به تئاتری رفت که هزینه ی بلیت آن 20 هزار تومان بود، آن ها از تئاتر خوششان نیامد، برنامه را ترک کردند - 139

و وقت باقیمانده را به سینما رفتند قیمت بلیت سینما 10 هزار تومان بود. آنگاه هزینه فرصت سینما رفتن چیست؟ 

2( 30 هزارتومانی که برای تئاتر و سینما پرداخت شده است.  1( 20 هزارتومانی که برای تئاتر پرداخت شده است. 

4( 10 هزارتومانی که برای پرداخت پول بلیت سینماست. 3( 10 هزارتومانی که تفاضل قیمت بلیت تئاتر و سینما است.  

به دلیل محدود بودن بودجه، شما مجبورید بین گزینه های خود بده بستان کنید. برای تصمیم گیری بهتر در این مورد، شما باید: - 140

2( قید بودجه خود را ترسیم کنید.  1( هزینه های خود را کاهش دهید.  

4( هزینه های دررفته را فراموش کنید. 3( منابع کمیاب خود را شناسایی کنید. 
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کدام یک از گزینه های زیر جزء منابع کمیاب تولید نیستند؟ - 141

1( منابع طبیعی )مانند چوب برای نجار( 

2( منابع انسانی )مثل نیروی کار در کارگاه(

3( سرمایه های مالی )مانند پول شخص برای راه اندازی کارگاه(

4( هزینۀ فرصت )مانند احداث یک کارگاه به جای راه اندازی مغازه(

در حالت کلی ...................، امکاناتی است که شما برای ارائه محصول یا خدمت در اختیار دارید.- 142

4( پیدا کردن بازار فروش 3( منابع کمیاب تولید   2( قید بودجه   1( هزینه فرصت  

شما در ساعت مشخصی از شبانه روز، دو انتخاب برای تصمیم گیری دارید. سینما بروید یا والیبال بازی کنید. چرا مجبورید بین - 143

این دو یکی را انتخاب کنید. 

2( چون والیبال هزینۀ فرصت سینما است.  1( چون زمان با پول شما کمیاب است.  

4( چون سینما هزینۀ فرصت والیبال است. 3( چون به هر دو عالقه دارید. 

ارزش بهترین گزینه بعدی که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید، چیست؟ - 144

4( منفعت مالی 3( هزینه های دررفته  2( هزینه فرصت   1( منابع کمیاب  

هریک از موارد زیر به کدام یک از پنج اشتباه رایج در تصمیم گیری های غیرمنطقی اشاره می کند: - 145

الف( کاالیی را که برچسب قیمت 900 ,99 تومان دارد، ارزان تر از کاالی 100,000 تومانی دانسته و ترجیح می دهیم. 

ب( کشاورزی که به طور سنتی گندم را به روش پدرانش »دیمی« می کارد، درحالی که گندم به روش آبی دارای کیفیت باالتر و قیمت 

بیشتری در بازار است.

1( الف( بی صبری زیاد ب( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن 

2( الف( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب( چسبیدن به وضعیت فعلی 

3( الف( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها ب( اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن

4( الف( بی صبری زیاد ب( چسبیدن به وضعیت فعلی

آقای قربانی برای صرفه جویی در هزینه های جاری خود، تصمیم به خرید کفش چینی به مبلغ 150,000- 146

تومان گرفت، ولی پس از مدتی به علت بی کیفیت بودن کفش، ناچار به خرید کفش تبریز به قیمت  350,000

تومان شد. کدام گزینه در این رابطه درست است؟ 

1( مبلغ 200,000 تومان »هزینه فرصت« خرید کفش تبریز و 150,000 تومان »هزینه دررفته« است. 

2( مبلغ 150,000 تومان »هزینه دررفته« و 200,000 تومان »هزینه فرصت« ازدست رفته است. 

3( مبلغ 150,000 تومان »هزینه دررفته« و 350,000 تومان »هزینه فرصت« خرید کفش تبریز است. 

4( مبلغ 200,000 تومان »هزینۀ دررفته« و 150,000 تومان »هزینه فرصت« خرید کفش تبریز است.
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یک شرکت تولیدکنندۀ محصوالت لبنی با در نظر گرفتن تقاضای بازار و هزینۀ تولید، دو محصول پرمصرف »پنیر« و »ماست« را - 147

به ترتیب با نسبت های »2«، و »1«، تولید می کند. کدام نمودار نشان دهندۀ »خط بودجه« یا منحنی امکانات تولید این شرکت است؟

 )2   )1

 )4   )3

آقای گلشنی بودجۀ معینی برای خرید خیار و گوجه فرنگی در اختیار دارد. اگر آقای گلشنی تمام پول خود را به خرید خیار اختصاص - 148
دهد می تواند 4 کیلو خیار بخرد و اگر تمام پول خود را به خرید گوجه فرنگی اختصاص دهد می تواند 5 کیلو گوجه فرنگی بخرد. اگر قیمت 

هر کیلو خیار 2500 تومان باشد، آنگاه: 
الف( بودجۀ فرد چند تومان است؟ 

ب( قیمت هر کیلو گوجه فرنگی چند تومان است؟
4( الف( 10,000، ب( 1500 3( الف( 10,000، ب( 2000   2( الف( 20,000، ب( 1500  1( الف( 20,000، ب( 2000 

هنگامی که کشور A کاالی موردنیاز خود را از کشور B وارد می کند، یعنی ....................- 149
1( کشور A در استفاده از منابع و امکانات خود صرفه جویی کرده و سود برده است. 

2( این کار کاماًل به سود کشور A است. 
3( صادرات کاال، همیشه به سود کشور B است. 

4( کشور A به جای استفاده از امکانات خود از منابع کشور B برای رفع نیازش استفاده کرده است.

درآمد ساالنۀ یک بنگاه تولیدی 13,440,000,000 تومان است و هزینه های تولید آن در جدول زیر آمده است، اگر این بنگاه صاحب - 150
کارگاه تولیدی باشد: 

الف( هزینه فرصت بنگاه چقدر است؟ 
ب( سود بنگاه با در نظر گرفتن »هزینه های پنهان« چقدر است؟ 

اجاره بهای ماهیانه کارگاه1-

در صورت اجاره دادن

58,000,000 تومان

حقوق متوسط ماهیانۀ هر کارمند2-

- تعداد کارمندان

3,200,000 تومان 

- 30 نفر
450,000,000 تومانهزینه خرید مواد اولیۀ ساالنه3-
90,000,000 تومانهزینۀ استهالک ساالنه4-

2( الف( ۶۹۶ میلیون تومان ب( 5,120 میلیون تومان 1( الف( 702 میلیون تومان ب( 11,052 میلیون تومان  
3( الف( 702 میلیون تومان ب( 5,120 میلیون تومان  4( الف( ۶۹۶ میلیون تومان ب( 11,052 میلیون تومان
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صاحب یک گلخانه با استفاده از امکانات خود می تواند با کشت توت فرنگی در یک دورۀ سه ماهه 700 کیلوگرم توت فرنگی برداشت - 151

کند و یا در همین مدت 1750 کیلو خیار و یا 1500 کیلو قارچ برداشت کند که قیمت روز هرکدام در بازار به ترتیب 120 تومان، 50 تومان و 

80 تومان است. 

الف( انتخاب گلخانه دار و میزان درآمد او کدام است؟ 

ب( هزینۀ فرصت این انتخاب کدام است؟ 

2( الف( خیار- 170,000 تومان ب( ۸4,000 تومان  1( الف( قارچ- 120,000 تومان ب( 171,500 تومان  

4( الف( خیار- 170,000 تومان ب( ۸4,000 تومان 3( الف( قارچ- 120,000 تومان ب( ۸7,500 تومان  

 فردی 200 میلیون تومان سرمایۀ خود را در بانک به حساب سپرده گذاری مدت دار با سود 15 درصد گذاشته است، درحالی که - 152

می توانست سهام یک شرکت سرمایه گذاری را خریده و در همان مدت 23 میلیون تومان سود ببرد، یا با خریدوفروش طال از افزایش 

قیمت طال به میزان 27/5 میلیون تومان سود در همان مدت برخوردار شود. هزینه فرصت سرمایه گذاری این فرد در بانک چقدر است؟ 

2( 23 میلیون تومان   1( 30 میلیون تومان  

4( 27/5 میلیون تومان  3( 2/5 میلیون تومان  

به پرسش های زیر پاسخ دهید: - 153

الف( چرا هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب های دیگر است؟ 

ب( هزینه فرصت یک انتخاب چیست؟ 

1( الف( بین گزینه های انتخاب، باید »بده- بستان« کرد. ب( هزینه ای که انتخابمان برای ما در برداشته است. 

2( الف( امکانات و داشته ها همیشه »کمیاب« است. ب( ارزش مجموع انتخاب هایی است که از دست داده ایم. 

3( الف( امکانات و داشته ها همیشه »کمیاب« است. ب( ارزش بهترین گزینۀ بعدی است که با انتخابمان از دست داده ایم. 

4( الف( بین گزینه های انتخاب، باید »بده- بستان« کرد. ب( ارزش مجموع انتخاب هایی است که از دست داده ایم.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح هریک از سؤاالت زیر است؟ - 154

الف( فردی زمینی در اختیار دارد. او می تواند 172 کیلو سیب و یا 149 کیلو هلو در این زمین بکارد. سود حاصل از این محصوالت به ترتیب 

به ازای هر کیلو 1470 و 1680 تومان است. فرد موردنظر باید در کدام زمینه سرمایه گذاری کند؟ 

ب( کدام مورد بیانگر اصطالح »هزینۀ فرصت« است؟ 

2( کاشت هلو- میران عایدی انتخاب اول  1( کاشت سیب- میران عایدی انتخاب اول 

4( کاشت هلو- میزان عایدی انتخاب دوم 3( کاشت سیب- میزان عایدی انتخاب دوم 





ور
نک

 ک
ع

ام
ج

د 
صا

قت
  ا

117

پاسخنامه تشریحی

درس سوم )فصل اول(
دهم

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س1سوال

A سود ساالنه ی حاصل از تولید کاالی = × =500 120 000 60 000 000, , , = تومان  60 میلیون تومان   

 B سود ساالنه ی حاصل از تولید کاالی = × =300 620 000 186 000 000, , , = تومان  186 میلیون تومان   

بنابراین شرکت به تولید محصول B خواهد پرداخت و مقدار سود حاصل از تولید کاالی A )۶0 میلیون تومان( که شرکت از آن صرف نظر کرده است، گزینه ی 

فرصت تولید محصول B خواهد بود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س2سوال

الف( خرید به دلیل فروش ویژه: اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها 

ب( سرمایه گذاری در زمینه های پرخطر بدون آمادگی الزم: اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن 

ج( رفتن زیر بار سنگین انواع بدهی، برای تأمین هزینه های مصرف فعلی: بی صبری زیاد 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد. اولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می پردازد و دسته س3سوال
دیگر به انتخاب چه مقدار از هر چیز اشاره می کند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س4سوال

الف( در هر نقطه می توان میزان کل بودجه را به دست آورد، به عنوان مثال در نقطه ی E داریم: 

= بودجه فرد  × + × = + =( ) ( )3 8 1 16 24 16 40 تومان   

ب( در نقطه ی E می توان 3 واحد کاالی A و 1 واحد کاالی B خریداری کرد. 

در نقطه ی F می توان 1 واحد کاالی A و 2 واحد کاالی B خریداری کرد. 

بنابراین حرکت از نقطه ی E به F به معنای از دست دادن 2 واحد کاالی A برای به دست آوردن 1 واحد بیشتر محصول B است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. قانون اول: منابع خود را شناسایی کنید و بدانید که آن ها کمیاب اند. س5سوال

قانون دوم : گزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید. 

قانون سوم: قید بودجه ی خود را ترسیم کنید. 

قانون چهارم: هزینه های هدررفته را فراموش کنید. 

قانون پنجم: بین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنید. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. این که علی می داند پول محدودی دارد درواقع نشان از آن دارد که وی منابع خود را شناسایی کرده، همین طور وی می داند س6سوال
با انتخاب یک مورد منافع انتخاب های دیگر را از دست می دهد، پس گزینه ی فرصت را محاسبه کرده و در نظر گرفته است. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای استفاده از یک چیز محدودیت داریم، به این معنا که نمی توان از آن هم زمان دو استفاده متفاوت کرد.س7سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س8سوال

تولید. ارزش افزوده ایجادشده توسط  از  با جمع ارزش افزوده های ایجادشده در هر مرحله  برابر است  اینجا کفش(  الف( ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی )در 

دامداران 1000 ریال است، و کارخانه ی تولید کفش ارزش افزوده ای معادل 4000 ریال )4000 = 1000-5000( ایجاد کرده است. 

ب( برای جلوگیری از اشتباه، متولیان حسابداری کشور تولید کل را حداقل با دو روش محاسبه و نتایج را با هم مقایسه می کنند. 

ج( در »روش درآمدی« با علم به این که هر آنچه در کشور تولیدشده و درآمدی کسب شده نهایتًا بین عوامل تولید تقسیم شده است، با جمع زدن همه ی اجزای آن 

)مزدها، اجاره ها و سودها(، درآمد همه ی بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی، تولید کل را محاسبه می کنیم. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س9سوال

الف و ب( برای محاسبه ی دقیق ارزش های افزوده ی هر مرحله، نیاز است بدانید که مرحله ی اول، تولید پنبه است. یعنی از هیچ، 7500 تومان ارزش افزوده تولید 

کرده ایم. باقی مراحل به ترتیب زیر است:

0     7500     9000     12 000,     19 000,   

همان طور که مشاهده می کنید، مرحله ی اول بیشترین مقدار ارزش افزوده )درآمد( را به دست آورده است.

ج( جمع ارزش افزوده های مراحل مختلف برابر است با قیمت کاال در مرحله آخر )اینجا مرحله ی چهارم(.

7500 1500 3000 7000 19 000+ + + = ,  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر: س10سوال

گزینه ی 1: دریا در فعالیت های صیادی: منبع طبیعی 

گزینه ی 3: مواد اولّیه معادن در فعالیت های صنعتی: منبع طبیعی 

گزینه ی 4: نیروی انسانی متخصص در انواع فعالیت ها: سرمایه ی انسانی 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در خطای بی صبری زیاد فرد به جای تحصیل و یادگیری و بهره مند شدن از منابع آتی آن، سراغ کارهای کم ارزش آنی س11سوال

می رود. در مثال فوق نیز فرد ترک تحصیل کرده، به خاطر پروژه ای با دستمزد پایین، از منافع آتی این مهم چشم پوشی کرده است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س12سوال

ب( انسان ها بر اساس اطالعات موجود تصمیم گیری می کنند و این اطالعات لزومًا همیشه ناقص نیستند و منجر به اطالعات غلط نمی شوند. 

ج( اسم این هزینه های غیرقابل اجتناب و غیرقابل بازگشت هزینه هدررفته است، نه گزینه ی پنهان )هزینه فرصت(. 

هـ( یک کارآفرین خوب همه ی ویژگی ها را نمی تواند با هم داشته باشد، بلکه تعدادی از ویژگی ها را در کنار همدیگر دارد. پس اگر همه ی ویژگی ها را نداشت، به 

معنای شکست قطعی او نیست.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س13سوال

الف( منابع تولید )نهاده های تولید( سه دسته هستند: 

١- زمین یا منابع طبیعی 3- سرمایه )فیزیکی و مالی( 3- نیروی انسانی )که سرمایه ی انسانی زیرمجموعه ی آن است.( 

دقت کنید: ماشین آالت و تکنولوژی همگی از انواع سرمایه ی فیزیکی هستند. 

ب( فردی که درگیر قضاوتی زودگذر، آنی و از روی هوس شده و تصمیمی غیرمنطقی گرفته است، نظری در مورد هزینه و منفعت تغییر نکرده، فقط آن را به حساب 

نیاورده است.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.س14سوال

الف( کارمند یا کارگر، نیروی انسانی محسوب می شود و ابزارآالت و تجهیزات، سرمایه ی فیزیکی. 

ب( اگر کاالیی از جای دیگر هم وارد شود، علی رغم عدم استفاده از منابع داخلی، همچنان مسئله ی کمیابی پابرجاست، زیرا باالخره از منابع دنیا استفاده شده است. 

ج( وقتی اشتباهی انجام می دهیم و از هزینه پشیمان می شویم، درواقع این قیمت، گزینه ی هدررفته محسوب می شود. اما اگر کاری را بر کار دیگر ترجیح دهیم 

مثل تماشای فیلم به جای درس خواندن، درواقع گزینه ی پنهان یا گزینه ی فرصت محسوب می شود. 

د( چسبیدن به وضعیت فعلی به عدم محاسبه هزینه - فایده اشاره دارد، اما بی صبری زیاد به عدم توجه به منافع بلندمدت مربوط می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف و ب( س15سوال

دقت کنید: برای گندم و اجاره به مسافرین کلمه ی »سود« به کاررفته است و برای سیب زمینی »درآمد«، پس باید ببینیم سیب زمینی چقدر سود دارد و بعد با دو 

انتخاب دیگر مقایسه کنیم.

= سود/ ضرر  − درآمد  ⇒ هزینه  − =370 250 120  

پس سیب زمینی سود کم تری نسبت به دو مورد دیگر دارد. 

با مقایسه ی سه انتخاب می بینیم اجاره ی کمپ به مسافرین، بیشترین سود را دارد. بعد از آن کاشت گندم و در آخر کاشت سیب زمینی قرار می گیرد. از آنجایی که 

طبیعتًا سود بیشتر را انتخاب می کنیم، مورد برگزیده، اجاره به مسافرین خواهد بود و گزینه ی فرصت، منافع حاصل از انتخاب دوم یعنی گندم خواهد بود. بنابراین 

1۸0 میلیون جواب قسمت »ب« است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س16سوال

الف( در علم اقتصاد، دائم در حال انتخاب هستیم و این مسئله به قدری مهم است که برخی اقتصاددانان این علم را علم انتخاب می نامند.

ب( دو نوع گسترده از تصمیمات

2( انتخاب چه مقدار از یک مورد  1( انتخاب یک مورد از میان چندین مورد  

ج( چون منابع کمیاب هستند، یعنی در استفاده از منابع دچار محدودیت هستیم، پس باید بده - بستان کنیم.

د( برای خرید، منابع متفاوتی وجود دارد. باید دقت کنید کدام منبع متعلق به ما است و کدام متعلق به فرد دیگر. میوه ی در مغازه متعلق به صاحب مغازه است و 

پول در جیب ما متعلق به خود ما.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س17سوال

= درآمد ساالنه ی حاصل از تولید کاالی الف  × =200 20 000 4 000 000, , , = تومان  4 میلیون تومان   

= درآمد ساالنه ی حاصل از تولید کاالی ب  × =120 25000 3 000 000, , = تومان  3 میلیون تومان   

این فرد به تولید کاالی الف خواهد پرداخت و مقدار درآمد حاصل از تولید کاالی ب )3 میلیون تومان( که شرکت از آن صرف نظر کرده است، گزینه ی فرصت 

تولید کاالی الف خواهد بود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س18سوال

الف( کمیابی: انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات موجود نیز محدود است. 

ب( برخی از محاسبات هزینه - فایده، مفهوم اقتصادی »گزینه ی فرصت« را لحاظ نمی کنند. 

پ( به یقین مالک »بهترین بودن« این است که با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع )مانند تولید( را به دست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای 

انسان فراهم کرد. 
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ضرر هستند؛  و  هزینه  کمترین  و  منافع  بیش ترین  دنبال  به  انتخابی  هر  در  خود  سرشت  و  فطرت  به حکم  که  است  آفریده  به گونه ای  را  انسان ها  خداوند  ت( 
به عبارت دیگر در هر انتخابی منافع و هزینه های آن را موردتوجه قرار می دهیم و چنانچه منافع آن از هزینه ها بیشتر باشد، انتخاب می کنیم و در غیر این صورت از 
آن صرف نظر می کنیم. البته چه بسا ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده، و انتخاب نادرستی داشته باشیم، اما در مورد »روش انتخاب« 

)هزینه - فایده( هیچ گاه اشتباه نمی کنیم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س19سوال
الف( نیازها و خواسته های انسان ها ریشه ی تصمیمات او هستند، یعنی اگر نیازی نباشد، تصمیم اقتصادی هم گرفته نمی شود و منابع هم راهی هستند که از 

طریق آن ها، این تصمیمات عملی می شوند. 
ب( برای افزایش سود دو راه وجود دارد:

1- کاهش مخارج  پرهیز از استخدام نیروی کار اضافی/ صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه / کاهش ریخت وپاش ها
2- افزایش درآمد  بازاریابی مناسب محصوالت / کاهش قیمت برای جذب مشتری

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س20سوال
الف( منابع به طور مستقیم قابل استفاده نیستند، مثاًل برای استفاده از سیب باید آن را از درخت بچینیم، پس در آن تغییر ایجاد کردیم. 

ب( اگر همه ی افراد سازمان )عوامل تولید( در سود یا زیان شریک باشند، درواقع این سازمان مشارکتی است.
ج( کسی که منافع کوتاه مدت را جایگزین منافع بلندمدت می کند درواقع غیرعقالنی رفتار می کند. 

د( استفاده ی بی رویه ی گذشتگاه، امروزه باعث محدودیت بیشتر در منابع شده است. لذا ما باید از منابع با صیانت بیشتر و همراه با عدالت بین نسلی استفاده کنیم.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س21سوال
الف( گزینه ی فرصت همواره منافع مورد انتظار از بهترین انتخاب بعدی فرد است یعنی گزینه ی دوم. در این سؤال بهترین گزینه ی فرد کاشت جو بوده است. با 

توجه به این که کشاورز کاشت پنبه را انتخاب کرده، پس بهترین انتخاب بعدی او کاشت جو می شود. 
ب( اسالم نه تنها کسب رفاه مالی را نفی نمی کند بلکه پسندیده نیز می داند. این موضوع از حدیث »الکاد علی عیاله، کالمجاهد فی سبیل الله: کسی که برای 

رفاه خانواده ی خود تالش می کند، مانند مجاهد در راه خداوند ]شایسته ی تقدیر[ است« برداشت می شود. 
ج( جوامعی تحت تأثیر اقتصادهای بیگانه هستند که دچار ضعف اقتصادی باشند. بنابراین این موضوع ربطی به ضعف فرهنگی ندارد. 

د( در جدول زیر بازیگران و فعاالن اقتصادی و وظایف آنان را ببینید.

وظایف آنانفعاالن اقتصادی

تولید، مصرف و مبادله محصوالتافراد، خانوارها، مؤسسات اقتصادی و ...: بازیگران ُخرد1
ایجاد نظم و انضباط در اقتصاد تأمین برخی نیازهای عمومی و نظارت بر اقتصاددولت: بازیگر کالن2
رونق روابط اقتصادی جهانی و حفظ حقوق همۀ کشورهاسازمان های جهانی: بازیگران بین المللی3

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س22سوال
=  درآمد  × =100 650 000 650 000 000, , ,  
= اجاره بهای ساالنه  × =70 000 000 12 840 000 000, , , ,   
= حقوق ساالنه ی پرسنل × × =1 500 000 17 12 306 000 000, , , ,  
= هزینه + + =306 000 000 840 000 000 85 000 000 1 231 000 000, , , , , , , , ,  
= سود )یا زیان(  − =650 000 000 1 231 000 000 581 000 000, , , , , , , زیان   

چون میزان هزینه ها از درآمد بیشتر است، پس کارخانه با زبان روبه رو است.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. زمان الزم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت کمتر از دو ماه است. س23سوال

زمان الزم برای رسیدن به اهداف میان مدت از دو ماه تا سه سال است. 

زمان الزم برای رسیدن به اهداف بلندمدت، سه سال و یا بیشتر است.

بنابراین هدف مشخص شده در صورت سؤال یک هدف کوتاه مدت است. )شش هفته یک بازی زمانی کمتر از دو ماه است.( 

و ۸0 هزار تومان در هفته به دست می آورد. او هر هفته 35 هزار تومان در سپرده ی بانکی اش پس انداز می کند و هفته ای 30 هزار تومان هم به خیریه می دهد و 

هفته ای 10 هزار تومان برای خوراکی و سرگرمی خرج می کند.

= مجموع مخارج یک هفته  + =30 10 40 هزار تومان   

= مجموع پس انداز یک هفته + پس انداز در بانک  پس انداز به صورت نقدی   

⇒ = مجموع پس انداز یک هفته  + =35 5 40 هزار تومان   

= میزان پس انداز در طول شش هفته  × =40 60 240 هزار تومان   

با توجه به این که کالس بسکتبال 400 هزار تومان هزینه دارد، درنتیجه اگر این فرد به خرج کردن و پس انداز کردن معمولش ادامه بدهید، نخواهد توانست پول 

کافی پس انداز کند تا بتواند در کالس ثبت نام کند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. فرد A:س24سوال

A مجموع مخارج فرد = + + + + + =2 4 1 75 2 3 65 1 15 1 5 12 45/ / / / / / میلیون تومان   

A پس انداز فرد = − =35 12 45 22 55/ / میلیون تومان   

B مجموع مخارج فرد = + + + + + =2 85 2 25 3 75 1 25 1 85 1 65 13 6/ / / / / / / فرد B:  میلیون تومان    

 B پس انداز فرد = − =37 13 6 23 4/ / میلیون تومان   

نوع فعالیت
تومانبه میلیون

AB

3537درآمد

12مخارج 45/13 6/

22پس انداز 55/23 4/

درنتیجه فرد B هم مخارج و هم پس انداز بیشتری دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. با افزایش تولید مواد شوینده به اندازه ی 150 تن، 30 تن از تولید مواد ضدعفونی کننده کم خواهد شد.س25سوال

پس میزان گزینه ی فرصت برابر است با:  

30 1 000 000 30 000 000× =, , , , = تومان  30 میلیون تومان 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست: س26سوال

الف( مقایسه ی منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است. 

ب( تنها هزینه ای که بر تصمیم شما مؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. براساس اصل مزیت مطلق، هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که گزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط س27سوال

کمتر باشد. گزینه ی تولید هر کیلو گندم در کشور B کم تر از کشور A است و گزینه ی تولید هر کیلو برنج در کشور A کم تر از کشور B است. بنابراین بر اساس 

اصل مزیت مطلق، کشور B باید گندم و کشور A باید برنج تولید کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س28سوال

- »گزینه ی فرصت« یک انتخاب، ارزش بهترین گزینه ی بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب ازدست داده اید. 

- در اصل »سوم« از اصول انتخاب درست، قید بودجه را ترسیم می کنیم. 

- منابع گاهی طبیعی اند، مثل چوبی که نجار بروی آن کار می کند یا دانه گندمی که کشاورز در زمین می کارد. )همه ی عوامل تولید جزء منابع کمیاب هستند.(

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س29سوال

الف( برای این که تصمیم گیری منطقی باشد، باید تمام هزینه ها را با تمام منافع مقایسه کرد و درنهایت به این نتیجه رسید که در گزینه ی منتخب، منافع بیشتر 

از هزینه هاست. 

ب( کارآفرین در جست وجوی فعالیت سودآور، عوامل تولید را جهت به وجود آوردن کاال گرد هم می آورد.

ج( برای منابع طبیعی )زمین( به صاحب آن قیمت یا اجاره تعلق می گیرد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س30سوال

الف( منابع مالی، با تبدیل شدن به عوامل تولید دیگر مثل اجاره یا دستمزد به طور غیرمستقیم در تولید نقش منابع انسانی یا طبیعی خود به طور مستقیم در تولید 

نقش دارند. 

ب( هزینه فرصت درواقع گزینه ی فرصت انتخاب اول ما یعنی ارزش بهترین انتخاب بعدی ما است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س31سوال

الف( کمیابی منابع، هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد. 

ب( هزینه هایی که در زمان تصمیم گیری به وجود می آیند، تنها هزینه های تأثیرگذار هستند. 

ج( در اینجا فرد یک تصمیم غیرمنطقی گرفته است، اما نظرش در مورد هزینه و منفعت تغییر نکرده است بلکه فقط آن را به حساب نیاورده است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در قید بودجه اگر به سمت هرکدام از محورها حرکت کنیم، یعنی از آن کاال بیشتر مصرف می کنیم، به عنوان مثال در س32سوال

اینجا با یک حرکت از نقطه ی A به B چون به سمت محور برنج حرکت کرده ایم، درنتیجه میزان بیشتری برنج مصرف می کنیم. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س33سوال

الف( به یقین، مالک بهترین بودن این است که با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع )مانند تولید( را به دست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای 

انسان فراهم کرد.

ب( دانش اقتصاد با دقت درباره ی انواع منافع و هزینه ها کمک می کند انسان ها، سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکاناتشان بهترین ها را انتخاب کنند. 

نتیجه ی این تالش فکری، پدید آمدن »اندیشه ی اقتصادی« است. 

ج( آلبالویی که توسط خانوارها خریداری و مصرف می شود کاالی مصرفی است و همین آلبالو اگر توسط کارخانه ها به منظور تهیه ی مربای آلبالو خریداری شده 

باشد، کاالی واسطه ای است.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س34سوال

الف( مهم ترین شاخصه ی تصمیمات آنی و از روی هوس، پشیمانی است که در مثال رایانه ی دستی این پشیمانی نخواهد بود، ولی مثال مربوط به خرید شلوار 

و کمربند نمونه ای از تصمیمات آن است. 

ب( به طورکلی در اقتصاد زندگی، سه اتفاق مهم می افتد: دخل، حفظ و خرج.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س35سوال

ب( هزینه های دررفته مهم نیستند، زیرا امکان بازگشت وجود ندارد. 

د( کارآفرینان گاهی از منابع کافی برخوردار نیستند اما گاهی هم علی رغم وجود منابع کارآفرین نمی تواند از آن ها استفاده کند. بسیار اتفاق می افتد که درجایی 

همه ی عوامل تولید وجود دارد و نیاز با خواسته ی با هست ولی کارآفرینی که آن کسب وکار را راه انداخته و نیاز موردنظر را پاسخ دهید، وجود ندارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س36سوال

الف( کاالی سرمایه ای: به کاالهای بادوامی که در فرایند تولید از سوی نیروی انسانی به کار گرفته می شود، کاالی سرمایه ای گویند. 

یخچال در منزل کاالی بادوام مصرفی و یخچال در مغازه ی بستنی فروشی کاالی سرمایه ای است. تراکتور، ماشین آالت کارخانه ها و ابزار تولیدی، مثال های 

دیگر کاالی سرمایه ای است. 

ب( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد و منابع و امکانات محدود نیز محدود است )کمیایی(. 

ج( نمونه کاالهای ضروری: خوراک، پوشاک، مسکن، نمک، دارو 

نورافشان،  تجملی:  و  لوکس  کاالهای  نمونه  تولیدی  ابزار  و  کارخانه ها  ماشین آالت  و  تراکتور  بستنی فروشی،  مغازه ی  در  یخچال  سرمایه ای:  کاالهای  نمونه 

فرش های گران قیمت

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س37سوال

الف( »هدف علم اقتصاد، راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب و به کارگیری بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است«. 

ب( قانون حیات انسانی این است که هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب یا انتخاب های دیگری است، به عبارت دیگر افراد و جوامع یا هر انتخابی، »بده 

- بستان« می کنند، چیزی را انتخاب می کنند و چیزهایی را از دست می دهند. 

ج( اگر انسان در رفع نیازهای طبیعی خود، مراتب نیازها را به خوبی طی نکند و در یک مرتبه متوقف بماند به خلق نیازهای کاذب برای خود اقدام می کند تا حس 

کمال جویی خود را سیراب کند. پیگیری نیازهای کاذب و یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی، موجب توقف و یا انحطاط انسان می شود. 

د( انسان ها و جوامع، همیشه بهترین و برترین گزینه خود را از نظر منافع، انتخاب می کنند و با این انتخاب، بهترین »گزینه بعدی« خود را از دست می دهند، 

به عنوان مثال، شخصی که زمین کشاورزی دارد قبل از زراعت به این می اندیشد که در زمین خود چه محصولی را بکارد. او فهرستی از محصوالت را در ذهن خود 

دارد و با محاسبه منافع فروش آن ها در پایان کار، و مشورت ها و مطالعه هایی که انجام می دهد، گزینه های خود را از باال به پایین مرتب می کند. سرانجام بهترین 

انتخاب خود را انجام می دهد. او هرچند هنوز به زراعت اقدام نکرده و ظاهرًا هزینه ای نکرده است اما با انتخاب خود، یک هزینه مهم کرده، و در فهرست خود، 

منافع مورد انتظار از دومین انتخاب خوب خود را ازدست داده است، به طور مثال با انتخاب کاشتن گندم، منافع کاشتن توت فرنگی را دیگر در آن سال نخواهد 

داشت. فراموش نکنید که او نمی توانست هم زمان هر دو را انتخاب کند و به ناچار باید از فهرست خود یکی را انتخاب می کرد. مقدار منافع ازدست داده گزینه دوم، 

هزینه فرصت انتخاب گزینه اول )گندم( است، اقتصاددانان به این هزینه مهم »هزینه فرصت« می گویند که برخی در محاسبات هزینه - فایده لحاظ نمی کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشاورز، محصولی را برای کاشت در زمین خود انتخاب خواهد کرد که بیش ترین منفعت را برای وی داشته باشد یعنی س38سوال
کاشت پنبه. 

گزینه ی فرصت این انتخاب بهترین گزینه ی بعدی است )منافع حاصل از کاشت پیاز( که فرد از آن صرف نظر کرده است.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. س39سوال

ج( شناسایی منابع کمیاب ب( شناسایی منابع کمیاب  الف( مقایسه ی هزینه ها و منافع  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مقایسه ی منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است. اما بهترین روی کرد به نوع تصمیم شما بستگی دارد. س40سوال
هزینه های دررفته نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم گیری شما داشته باشد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س41سوال

= منفعت انتخاب اول )کاشت سیب زمینی(  4 هکتار زمین  × 200 کیلو سیب زمینی  = ۸00 کیلو سیب زمینی

= منفعت انتخاب اول  × =800 5000 4 000 000, , = تومان  4 میلیون تومان   

= منفعت انتخاب دوم  2 هکتار زمین  200 کیلو سیب زمینی × = سیب زمینی 400 کیلو   

400 500 2 000 000× = , , 2 تومان  = میلیون تومان   

2 هکتار زمین = 500 کیلو گندم ×   1000 کیلو گندم 

×1000 کیلو گندم 1000 تومان  1 000 000= , , = تومان  1 میلیون تومان   

= منفعت انتخاب دوم  + =2 1 3 میلیون تومان   

بنابراین فرد کاشت سیب زمینی را انتخاب می کند و از دست دادن منفعت انتخاب دوم، گزینه ی فرصت اوست.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س42سوال

- برای گران تر و پیچیده تر، نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه بیش تر وجود دارد. 

- ارزیابی، شامل سنجش گزینه ها براساس معیارهای مختلف، در چهارمین مرحله انجام می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست: س43سوال

الف( مواردی که می تواند مشکل را رفع و یا مسئله را حل کند، باید در مرحله ی دوم )فهرست گزینه ها( مشخص گردد. 

ج( مرحله ی چهارم )ارزیابی( شامل سنجش گزینه ها براساس معیارهای مختلف است. 

د( در مرحله سوم باید معیارهایی که عماًل برای افراد هنگام انتخاب مهم است، تعیین گردد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست: س44سوال

ج( به علت این که کاالی واسطه ای است و به تولید کاال یا خدمات تنهایی منتهی نشده است، در تولید کل محاسبه نمی شود. 

و( فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه و حراجی ها، مزایده و خریداران عمده ی کاال و خدمات مناقصه برگزار می کنند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت نادرست: س45سوال

پ( نقاط خارج از مرز امکانات تولید، غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن ها وجود ندارد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س46سوال

الف( اعتمادبه نفس بیش ازحد ب( بی صبری زیاد ج( اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س47سوال

← منابع کمیاب خود را شناسایی کنید.  اصل دوم 

← هزینه های دررفته را فراموش کنید. اصل چهارم 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. به ترتیب عبارات مربوط به اصل چهارم، پنجم و سوم می باشند. س48سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت نادرست:س49سوال

ب( افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل از معایب کسب وکار شراکتی است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته های همیشه باید بین گزینه های انتخاب، بده - بستان کرد. س50سوال

هر چه منابع بیشتری داشته باشیم، کاالها و خدمات بیشتری می توانیم تولید کنیم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی قسمت الف در گزینه ها: س51سوال

گزینه ی 1: درست است. 

گزینه ی 2: نادرست است. به یقین، مالک »بهترین بودن« این است که انسان با استفاده از منابع و امکانات بتواند سطح باالتری از رفاه یا بیشترین میزان منافع 

)مانند تولید( را به دست آورد. 

گزینه ی 3: نادرست است. عاملی که هماهنگی و تعادل را در »بازار« ایجاد می کند، »قیمت کاال« است.

گزینه ی 4: درست است. 

ب( جامعه ی اسالمی برای حفظ هویت و استقالل سیاسی و فرهنگی خود، باید به رشد و پیشرفت اقتصادی به مثابه ی یکی از مهم ترین ابزارها در این مسیر 

توجه کند. 

برای شرکت های  برای کشاورز و کامیون  تراکتور  به کار گرفته می شود، »سرمایه ی فیزیکی« می گویند.  تولید  بادوام سرمایه ای که در جریان  به کاالهای  ج( 

حمل ونقل سرمایه ی فیزیکی است. کاالهای سرمایه ای در طول زمان بادوام است و خدمات آن ها در جریان تولید مورداستفاده قرار می گیرد و تولیدکننده با آن ها 

ارزش افزوده ایجاد می کند. 

بررسی قسمت ج در گزینه ها: 

گزینه 2: منابع طبیعی )زمین(  گزینه ی 1: منابع طبیعی )زمین( 

گزینه ی 4: عوامل انسانی  گزینه ی 3: سرمایه فیزیکی 

= میزان کارآفرینی در هر کسب وکار د( خطرپذیری × نوآوری 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س52سوال

اصل اول در انتخاب هر کسب وکار، »گزینه ی فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید«، می باشد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای تولید کاالها و خدمات، باید به سراغ منابع کمیاب برویم. منابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کاالها و س53سوال
خدمات هستند و می توان آن ها را عوامل تولید نیز دانست. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اصل پنجم: هزینه ها و منافع خود را با یکدیگر مقایسه کنید. س54سوال

تعریف گزینه ی فرصت: ارزش بهترین گزینه ی بعدی است که شما آن را در هنگام انتخاب ازدست داده اید.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند و جمله ی »چیزی به نام س55سوال
نهار مجانی وجود ندارد« اشاره به مفهوم هزینه فرصت دارد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س56سوال

ج( بسیار اتفاق می افتاد که درجایی همه عوامل تولید وجود دارد و نیاز با خواسته ی برآورده نشده ای هم هست.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه های 1، 2 و 4 همگی به اصل پنجم از اصول انتخاب درست در اقتصاد اشاره دارند و گزینه ی 3، مربوط به اصل س57سوال

چهارم، »هزینه های دررفته را فراموش کنید« است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه ی فرصت یک انتخاب، ارزش گزینه ی بعدی است که فرد آن را هنگام انتخاب از دست می دهد، درنتیجه: س58سوال

گزینه ی فرصت فرد الف، 1۸ میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در بورس کسب کند، اما از آن چشم پوشی کرده است. 

گزینه ی فرصت فرد ب، منفعتی که از سپرده گذاری در بانک می توانست به دست آورد ولی از آن صرف نظر کرده است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به دلیل این که بودجه تان محدود است، شما مجبور هستید بین گزینه های خود بده بستان کنید. وقتی شما مقدار س59سوال

مشخص و محدودی پول برای خرج کردن دارید، در این حالت می گوییم شما یک قید بودجه دارید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س60سوال

الف( بهره وری یعنی به دست آوردن »بیشترین خروجی با بیشترین ورودی«، دو تولیدکننده که عوامل تولید یکسانی دارند، آن که محصول بیشتری داشته باشد، 

بهره وری بیشتری داشته است.

ب( در تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی، تولیدکنندگان »سود ویژه« خود را درج می کنند. 

ج( عوامل مولد انسانی شامل نیروی کار- کارفرما- مدیر- متخصص- کارآفرین است. گاهی از متخصصات به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود. 

د( مجموعه ای از انگیزه های شخصی و خانواده ی مثل کسب درآمد و انگیزه های انسانی و ملی در تداوم و توسعه ی تولید دخیل است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س61سوال

 B میزان سودآوری پروژه ی = × =12
100 200 24 میلیون تومان   

 A میزان سودآوری پروژه ی = × =3
4 200 150 میلیون تومان   

بنابراین فرد، پول خود را در پروژه ی C که سودآوری باالتری دارد، سرمایه گذاری خواهد کرد و گزینه ی فرصت این انتخاب ۸0 میلیون تومان سودی است که فرد 

می توانست با سرمایه گذاری در پروژه ی A به دست آورد، ولی از آن صرف نظر کرده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را با هم جمع کنیم، جمعیت فعال به دست می آید. جمعیت فعال افرادی هستند که یا س62سوال

مشغول به کار هستند با دنبال کار می گردند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست: س63سوال

ب( بیش تر کسب وکارهای شخصی کوچک مقیاس اند و در همه نوع فعالیتی از کشاورزی با صنعت به ویژه خدمات حضور دارند.

ج( در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س64سوال

= اجاره بهای زمین در سال )الف  × =12 10 000 000 120 000 000, , , , = تومان  120 میلیون    

= حقوق کشاورزان 432 میلیون تومان   

= هزینه های جانبی  45 میلیون تومان   

= کل هزینه های امسال  + + =120 432 45 597 میلیون تومان   
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= هزینه های سال گذشته  × ÷ =597 100 120 497 5/ میلیون   

= سود سال گذشته 260 ⇒ میلیون تومان  = درآمد سال گذشته  + سود سال گذشته  هزینه های سال گذشته   

 = + =260 497 5 757 5/ / میلیون تومان   

= درآمد سال گذشته  = درآمد امسال  757 5/ میلیون تومان   

= سود امسال − درآمد امسال  = هزینه های امسال  − =757 5 597 160 5/ / میلیون تومان   

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پول حاصل از فروش محصوالت، درآمد است. عبارت سایر گزینه ها به هزینه های تولید اشاره دارد. س65سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طور مثال با انتخاب کاشتن گندم، منافع کاشتن توت فرنگی را دیگر در آن سال نخواهد داشت. فراموش نکنید که او س66سوال

نمی توانست هم زمان هر دو را انتخاب کند و به ناچار باید از فهرست خود یکی را انتخاب می کرد. مقدار منافع ازدست داده گزینه دوم، هزینه فرصت انتخاب گزینه 

اول )گندم( است. اقتصاددانان به این هزینه مهم »هزینه فرصت« می گویند که برخی در محاسبات هزینه- فایده لحاظ نمی کنند. 

اگر تولیدکننده، خودش مغازه یا ابزار تولید داشته باشد و با خودش کار کند به این عوامل تولید هزینه ای در ظاهر پرداخت نمی کند. هرچند تولیدکننده برای زمین 

یا تراکتور خود به ظاهر هزینه ای نپرداخته درواقع هزینه ای کرده است؛ چرا که می توانست آن ها را به دیگری اجاره دهد و کسب درآمد کند؛ بنابراین نمی توان هزینه 

کل را بدون این ها محاسبه کرد. اقتصاددانان این هزینه غیرمستقیم را »هزینه فرصت« می نامند و هزینه های تولید را شامل هزینه های مستقیم و هزینه های 

فرصت می دانند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. خداوند انسان ها را به گونه ای آفریده است که به حکم فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال بیش ترین منافع و س67سوال

کمترین هزینه و ضرر هستند؛ به عبارت دیگر در هر انتخابی منافع و هزینه های آن را موردتوجه قرار می دهیم و چنانچه منافع آن از هزینه ها بیشتر باشد، انتخاب 

می کنیم و در غیر این صورت از آن صرف نظر می کنیم. البته چه بسا ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده، و انتخاب نادرستی داشته 

باشیم، اما در مورد »روش انتخاب« )هزینه- فایده( هیچ گاه اشتباه نمی کنیم.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س68سوال

الف( انسان به دلیل محدودیت هایش، نمی تواند همه آنچه را می خواهد هم زمان و همیشه داشته باشد؛ درنتیجه باید انتخاب کند. 

ب( تولیدکننده ای که از کیفیت محصول خود می کاهد، فروشنده ای که کم فروشی، و یا از بی اطالعی مشتری سوءاستفاده می کند، تخریب و برداشت بی رویه از 

جنگل و آب های زیرزمینی، فردی که آخرت خود را خرج دنیایش می کند، و ... همه برای کسب منفعت، به این انتخاب ها دست می زنند؛ اما منفعتی کم، موقتی 

و کوتاه مدت را برای منافع زیاد، دائمی و بلندمدت جایگزین کرده اند؛ به عبارت دیگر »عقالنی« رفتار نکرده اند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ذخایر معدنی باوجود فراوان بودن در کره ی زمین- به دلیل ناشناخته بودن بسیاری از این ذخایر و نیز محدود بودن دانش س69سوال

فنی بشر- محدود است. عالوه بر این استفاده بی رویه از منابع در قرن گذشته، محدودیت های بیشتری را برای بشر فراهم کرده است؛ بنابراین استفاده از منابع 

باید با حفظ و صیانت از آن ها و رعایت عدالت بین نسلی همراه باشد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه ی فرصت یا هزینه فرصت ازدست رفته بیانگر آن چیزی است که ازدست داده ایم. دانشجوی فوق مبلغ 500 هزار س70سوال

تومان را که به عنوان حقوقی کاری خود می توانست دریافت کند، به دلیل ثبت نام در دانشگاه ازدست داده است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. آنچه ما با یک تصمیم با انتخاب از دست می دهیم )گزینه ی فرصت( آن انتخاب یا تصمیم نامیده می شود. به عبارت دیگر س71سوال

»هزینه فرصت« بیانگر آن چیزی است که از آن صرف نظر کرده ایم و یا به عبارتی آن را ازدست داده ایم.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. چون منابع تولید محدود است و قابلیت مصرف متعدد دارند، علت مطرح شدن گزینه ی فرصت به خاطر محدود بودن س72سوال
منابع در مقابل خواسته های نامحدود است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س73سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س74سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س75سوال

25 50000 1 250 000× = , , → ریال  منافع حاصل از توت فرنگی   

70 15 000 1 050 000× =, , , → ریال  منافع حاصل از تولید کدو   

30 45000 1 350 000× = , , → ریال  منافع حاصل از تولید ذرت   

82 10 000 820 000× =, , → ریال  منافع حاصل از تولید سیب زمینی   

1 ریالی بیشتر از سایر گزینه هاست.  350 000, , این تولیدکننده بهتر است گلخانه خود را به تولید ذرت اختصاص دهد، زیرا منافع حاصل از آن به مبلغ 

هزینه فرصت تولید ذرت، مقدار منافع حاصل از دومین انتخاب خوب یعنی توت فرنگی به میزان 1,250,000

ریال است که ازدست داده است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س76سوال

الف( فهرست آقای محمدی: 1- خرید خودرو )انتخاب وی( 2- خریدوفروش لوازم خانگی )گزینه ی فرصت( 3- خریدوفروش تلفن همراه 

ب( او در رابطه با انتخاب روش هزینه - فایده اشتباه نکرده است، اما ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده باشید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. هر انتخابی که بشر می کند، منافع و هزینه هایی را به دنبال دارد. انسان به حکم فطرت خود همواره به دنبال بیش ترین س77سوال
منافع و کمترین هزینه ها می باشد. این شیوه ی تصمیم گیری انسان ها در رابطه با انتخاب هایشان را »روش انتخاب« می نامند. از طرفی باید بدانیم در به کارگیری 

این مفهوم، افراد هرگز دچار اشتباه نمی شوند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ذخایر معدنی باوجود فراوان بودن در کره ی زمین - به دلیل ناشناخته بودن بسیاری از این ذخایر و نیز محدود بودن س78سوال
دانش فنی بشر - محدود است. عالوه بر این استفاده بی رویه از منابع در قرن گذشته، محدودیت های بیشتری را برای بشر فراهم کرده است؛ بنابراین استفاده از 
منابع باید با حفظ و صیانت از آن ها و رعایت عدالت بین نسلی همراه باشد. انسان موجودی کمال جو است؛ به همین دلیل با برآورده شدن پاره ای از نیازهایش، 
احساس بی نیازی به او دست نمی دهد ؛ بلکه نیازهای )مادی ۔ غیرمادی( تازه ای در او شکل می گیرد. اگر انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود، 

کمال جویی به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می شود؛ مثل انسان تشنه ای که تشنگی خود را با آب دریا برطرف کند که در این صورت تشنه تر خواهد شد. 

همچنین اگر انسان در رفع نیازهای طبیعی خود، مراتب نیازها را به خوبی طی نکند و در یک مرتبه متوقف بماند به خلق نیازهای کاذب برای خود اقدام می کند تا 

حس کمال جویی خود را سیراب کند. پیگیری نیازهای کاذب و یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی، موجب توقف و یا انحطاط انسان می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تولید و فراهم آوردن محصوالت موردنیاز با استفاده از منابع طبیعی، نیازمند کار و تالش انسان است، به عبارت دیگر تا س79سوال

تالش انسان نباشد، منابع بیکران و باارزش طبیعت امکان استفاده پیدا نمی کند، به همین دلیل، نقش عوامل انسانی در جریان تولید بی بدیل و بسیار مهم است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از آنجا که در اسالم و اقتصاد اسالمی، اجاره گرفتن بابت سرمایۀ مالی، کاری پسندیده نیست، و سرمایۀ مالی تنها س80سوال
می تواند یا به صورت قرض الحسنه در اختیار دیگران قرار گیرد با تمامی عواید و ضررها را بر عهده بگیرد و در غیر این صورت »ربا« می باشند، گزینۀ )2( ربا محسوب 

شده و در اقتصاد اسالمی قابل قبول نیست.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:س81سوال

1( بهره وری یعنی بیش ترین خروجی با کمترین ورودی، بنابراین وقتی ورودی ها )بازاریاب( نسبت به قبل افزایش یافته است، ولی خروجی تغییر نکرده است، 

بهره وری کاهش یافته است. 

2( سود واردشده در اظهارنامۀ مالیاتی، سود اقتصادی )ویژه( می باشد. 

3( میزان کارآفرینی همان نوآوری ضرب در خطرپذیری است. )کارآفرین، نوآور و خطرپذیر است.( 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س82سوال

الف( در رابطه با »هزینۀ فرصت« باید به چند نکته توجه داشته باشیم: 

1- هزینۀ فرصت، هزینۀ ازدست رفته است، نه به دست آمده. 

2- همیشه انسان منافع گزینۀ دوم را از دست می دهد که منافع گزینۀ اول را به دست آورد. 

3- هزینۀ فرصت منافع از دست رفتۀ اولین انتخاب بعدی است. 

ب( کاال شیئی است ملموس و با توجه به دو کلمۀ اقتصادی و بازاری، این تعریف، تعریف مناسب تری می باشد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. این مطلب بیانگر این است که آموزش هر »پزشک« از هزینه فرصت باالتری نسبت به آموزش هر »پرستار« برخوردار است. س83سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می گیرد عمدتًا ریشه در: »نیازها و خواسته های نامحدود او« دارد. و باید س84سوال

از طریق بکارگیری »منابع و امکانات محدود در دسترس« عملی شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بهره برداری از معادن: انسان، محصول آماده ی طبیعت را مستقیمًا برداشت می کند بدون اینکه کاری روی آن انجام س85سوال

دهد. این اقدام را که موجب مالکیت فرد می شود، حیازت می نامند و بدون این اولین تولید انسان ممکن نبوده است. 

درواقع »تولید« و »فرایند تولیدی«، فرایند و یا سلسله اقداماتی است که انسان روی محصول آماده ی طبیعت انجام می دهد تا آن را به کاال و خدمات تبدیل کند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بهره وری یعنی به دست آوردن بیشترین خروجی با کمترین ورودی، دو تولیدکننده که عوامل تولید یکسانی دارند، آنکه س86سوال

محصول بیشتری داشته باشد، بهره وری بیشتری داشته است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. درصورتی که به باالتر نقطۀ منحنی عمودی یعنی عدد 5 برویم تمام بودجه ما صرف خرید کاالی x خواهد شد.س87سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س88سوال

4 )الف 200 800× = y  

گزینه 4 پاسخ صحیح است. منابع تولید انواع مختلف دارد از جمله: منابع طبیعی، سرمایه، منابع انسانیس89سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س90سوال

الف( هزینۀ فرصت یک انتخاب ارزش بهترین گزینۀ بعدی است که آن را هنگام انتخاب از دست داده اید. 

ب( با توجه به تعریف هزینه و فرصت همۀ موارد به جز سر ساعت رسیدن به سینما هزینۀ فرصت مربوط به سینما رفتن می باشد، بر اساس تعریف »بهترین گزینۀ 

بعدی« را هزینه فرصت می گوییم.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.س91سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را بازگردانید »هزینه در رفته« نام دارد، این هزینه ها نباید تأثیری س92سوال
در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد،

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هزینه هایی که پرداخت شده و شما نمی توانید آن را بازگردانید »هزینۀ در رفته« نام دارد.س93سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. وقتی ما مقدار مشخصی و محدودی پول برای خرج کردن داشته باشیم در این حالت ما یک قید بودجه داریم.س94سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. پول و زمان از امکانات کمیاب است و طبق هزینه فرصت باید آن ها را درست محاسبه کنیم.س95سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مقدار منافع ازدست داده گزینه دوم هزینه فرصت انتخاب گزینه اول )کشت پنبه( است.س96سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب های دیگر است و انسان ها همیشه بهترین گزینه خود را از نظر منافع انتخاب س97سوال
کرده و با این انتخاب بهترین گزینه بعدی خود را از دست می دهد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س98سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س99سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س100سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. پنج اشتباه رایج تصمیم گیری عبارت اند: از 1- اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم 2- توجه به هزینه های دررفته س101سوال
3- بی صبری زیاد 4- اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن 5- چسبیدن به وضعیت فعلی.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س102سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد. اولین دسته یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می پردازد و دسته س103سوال
دیگر به انتخاب چه مقدار از هر چیزی اشاره می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اصل پنجم - چرا برخی مردم تصمیم غیرمنطقی می گیرند.س104سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هزینه های دررفته را می توانید پولی تصور کنید که یک چاه عمیق افتاده است و دیگر قابل دسترس نیست.س105سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی بودجه محدود است، ما مجبوریم بین گزینه های خود بده - بستان کنیم.س106سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. حتی اگر یک کشور کاالهایی را از دیگر کشور بخرد هنوز با کمیابی و مبادله مواجه است. س107سوال
رد گزینه ها: 

گزینه )1( با توجه به پاسخ صحیح رد می شود. گزینۀ )2( کمیابی همه جوامع را با مبادله مواجه می سازد.
گزینه )3( با انتخاب های اجتماعی مواجه است.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد.س108سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در هر نقطه از زمان هر کشور مقدار یعنی از نیروی کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایۀ انسانی و فیزیکی و تعدادی س109سوال

کارآفرین دارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عالوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است.س110سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س111سوال

1( الف( کارآفرینان در جستجوی فعالیت های سودآور، ب( عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه ها و منابع طبیعی را گرد هم می آورند. ج( تا با تولید کاالها و 

خدمات نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد نمایند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای پاسخ به آن نیاز موردنیاز باید کارآفرینی وجود داشته باشد که آن کسب وکار راه اندازی شود.س112سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س113سوال

← منابع طبیعی  الف( گندمی که کشاورز در زمین می کارد. 

← منابع انسانی )نیروی کار(  ب( کسی که در کارگاه مشغول کار است. 

← منابع سرمایۀ مالی  ج( پولی که شخصی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی در نظر گرفته است 

← منابع طبیعی د( چوبی که نجار روی آن کار می کند 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مثال اول هزینۀ فرصت ازدست رفته، گندمی است که نکاشته ایم و در مثال دوم کتاب که خریداری نکرده ایم »هزینه س114سوال

فرصت« است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر یک نیروگاه برق بسازیم، ساختن سه کارخانه سیمان را از دست می دهیم، )چون هزینۀ 1 نیروگاه برابر با 3 کارخانۀ س115سوال

 It It;; < 13 نیروگاه و هزینه فرصت نیروگاه  = سیمان است( پس: هزینه فرصت 1 نیروگاه برق = 3 کارخانه سیمان و برعکس هزینۀ یک کارخانۀ سیمان 

13 نیروگاه را از دست داده ایم و اگر 3 کارخانۀ سیمان بسازیم، 1 نیروگاه را از دست داده ایم. هزینۀ فرصت کارخانه سیمان و اگر یک کارخانه سیمان بسازیم 

و س116سوال دامداران  بیمارستان،  ایجاد  و همین طور  دیگر  فرصت کشت محصوالت  کنیم  پنبه کشت  خود،  زمین  در  وقتی  است.  پاسخ صحیح   3 گزینه 

............ را در آن زمین از دست داده ایم )و منافع دومین انتخاب خوب که می توانست داشته باشد(

گزینه 1 پاسخ صحیح است. به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها همیشه بین گزینه های انتخاب »بده- بستان« کرد. بده - بستان یعنی س117سوال

چیزی را رها کنید تا چیز دیگری را به دست آورید.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. چون زمان یا پول کمیاب است یکی از امکانات کمیاب پول است، یعنی با یک مقدار یعنی از پول، نمی توانید هر چیز را س118سوال

بخرید. وقت و زمان هم از داشته های کمیاب شما است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تصمیمات عاقالنه از مقایسه هزینه ها و منافع در هر انتخاب به وجود می آید.س119سوال
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. پیاده روی اگرچه ممکن است بدون هزینه باشد، ولی هیچ گاه بدون هزینه فرصت نیست.س120سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. دربارۀ منابع و امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی در نکته مهم وجود دارد:س121سوال

نکتۀ اول: منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است. 

نکتۀ دوم: انسان در بهره برداری از این منابع محدودیت دارد. 

از این در محدودیت وضعیتی را ایجاد می کند که اقتصاددان ها به آن »کمیابی« می گویند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هر جامعه ای با کمبود منابع روبه رو است و مجبور است که مبادله کند، یعنی اگر تصمیم بگیرد کاالی A را تولید کند، س122سوال
امکان تولید کاالی B را از دست می دهد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س123سوال

3 000 000 12 36 000 000, , , ,× = دریافتی در یک سال 

36 000 000 2 72 000 000, , , ,× = دریافتی در دو سال  

هزینۀ فرصت این انتخاب، معادل 72 میلیون تومان درآمد در دو سال است که از آن صرف نظر کرده است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( میزان سود برابر با تفاوت درآمد )= دستمزد( و هزینه است. س124سوال

ب( به طور کلی نیازهای عمده تولیدکنندگان کاال و خدمات مختلف را می توان به سه دستۀ اصلی منابع طبیعی )زمین(، نیروی انسانی )کار( و سرمایه تقسیم کرد 

که به آن ها عوامل تولید نیز می گویند. 

ج( انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی به ابزار و تجهیزات نیازمند است که حاصل کار گذشتۀ انسان هاست و به آن، سرمایه می گویند. 

د( تولیدکنندگان هزینه هایی را برای تولید متقبل می شوند که در واقع همان پولی است که برای خرید عوامل تولید به صاحبان آن ها می پردازند و هزینه های تولید نام دارد. 

هـ( تولیدکنندگان، نیروی انسانی را به کار می گیرند تا بتوانند کاال و خدمات تولید کنند و در مقابل، به کارگران و کارمندان خود، مزد یا حقوق می پردازند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هزینۀ فرصت ازدست رفته بیانگر آن چیزی است که از آن صرف نظر کرده و به عبارتی آن را ازدست داده ایم. در این س125سوال
مثال، با تصمیم گرفتن به کشت پنبه از محصول گندم محروم شده ایم، یعنی هزینه فرصت کاشت پنبه، میزان محصول گندمی است که از آن صرف نظر کرده ایم. 

توجه کنید، هزینه فرصت به نوعی صرف نظر از انتخاب بهینه در علم اقتصاد قلمداد می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هزینۀ فرصت بیانگر آن چیزی که از آن صرف نظر کرده ایم یعنی میزان محصول گندمی که از آن صرف نظر کرده ایم. س126سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.الف( هر ماه 3 میلیون تومان می توانست بگیرد و می توانست دو سال کار کند )به جای دو سال خواندن کارشناسی ارشد(س127سوال

3 000 000 12 36 000 000
36 000 000 2 72 000 000
, , , ,

, , , ,

× =

× =
پس: 

در دو سال می توانست 72 میلیون درآمد داشته باشد که با درس خواندن و ادامۀ تحصیل، آن را ازدست داده است. 

ب( باید سودهایی را که می تواند ببرد، به ترتیب از بیشترین به کمترین بنویسیم. عاقالنه است که بیشترین میزان سود را انتخاب کند که در این صورت، دومین 

سود بزرگ را ازدست داده است که همان »هزینۀ فرصت ازدست داده« است.

200 15
100 20× = ← سودی که از سپرده گذاری برده است:  انتخاب )1(   

← سودی که از افزایش قیمت طال می توانست ببرد: 27/5 انتخاب )2(   

← سودی که از خرید سهام می توانست ببرد: 23 انتخاب )3(   
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. مریم در واقع رفتن به بازار یا مطالعه را رها نمی کند، بلکه کالس عکاسی را رها می کند. کالس عکاسی بخشی از س128سوال

هزینه ی فرصت سینما رفتن مریم است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س129سوال

A A− قیمت فروش  = هزینۀ تولید  A سود   

400 100 300− = ← A سود به دست آمده از تولید   

B هزینۀ فرصت = سود ← دقت کنید: 

B B− قیمت فروش  = هزینۀ تولید  B سود به دست آمده از تولید   

?− = ⇒250 270 B = قیمت فروش  + =270 250 520   

نکته، در واقع »هزینۀ فرصت« از دست رفتۀ این تولیدکننده، سود به دست آمده از کاالی B است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. درآمدی که دانشجوی پزشکی می توانست در طول ۶ سال به دست آورد، »هزینۀ فرصت« ازدست رفته او است.س130سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معلمان و کارمندان: نیروی انسانی اجاق گاز در رستوران: سرمایۀ فیزیکیس131سوال

دانش و مهارت مهندسین: سرمایۀ انسانی زمین کشاورزی: منابع طبیعی

گزینه 4 پاسخ صحیح است.در نقطۀ الف می توانیم 2 واحد از کاالی A و ۶ واحد از کاالی B را خریداری کنیم. س132سوال

در نقطۀ ب می توانیم 4 واحد کاالی A و 2 واحد از کاالی B را خریداری کنیم. 

بنابراین گزینۀ »4«، صحیح است و در نقطۀ ب می توانیم 2 واحد بیشتر از کاالی هم در مقایسه با نقطۀ الف خریداری کنیم. 

بررسی گزینه های نادرست: 

گزینۀ »1«: اگر فرد تمامی بودجه خود را به خرید کاالی A اختصاص دهد، می تواند 5 واحد از این کاال را خریداری کند. 

گزینۀ »2«: اگر فرد تمامی بودجه خود را به خرید کاالی B اختصاص دهد، می تواند 10 واحد از این کاال را خریداری کند. 

گزینۀ »3« فرد 50 هزار تومان برای خرید در کاالی A و B در اختیار دارد. هر نقطه از خط بودجۀ میزان بودجۀ ما را مشخص می کند، به عنوان مثال در نقطۀ 

)ب( داریم:

= بودجه فرد × + × = + =( , ) ( , ) , , ,10 000 4 5 000 2 40 000 10 000 50 000 = تومان  50 هزار تومان   

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س133سوال

= سود ساالنۀ حاصل از تولید کود  × =700 100 000 70 000 000, , , = تومان   70 میلیون تومان   

= سود ساالنۀ حاصل از تولید سم  × =200 520 000 104 000 000, , , = تومان  104 میلیون تومان   

این فرد به تولید سم برای مزارع خواهد پرداخت و مقدار سود حاصل از تولید کود )70 میلیون تومان( که شرکت از آن صرف نظر کرده است، هزینۀ فرصت تولید 

سم خواهد بود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در صورتی که آقای مکی سرمایۀ خود را صرف خانه کند، از پرداخت اجارۀ ماهی 10 میلیون تومان رهایی می یابد.س134سوال

10 000 000 12 120 000 000, , , ,× = تومان   

پول خود را پس انداز می کند. )یعنی از پول اجارۀ منزل خالص می شود.( 
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اگر پولش را در بانک سپرده گذاری کند:

1 000 000 000 13
100 130 000 000, , , , ,× = تومان    

150 000 000, , تومان  سود خالص از خرید طال: 

15 000 000 12 180 000 000, , , ,× = سود شراکت با آقای مرادی:  تومان  

انتخاب هوشمندانه، بیشترین سود را در پی دارد. پس باید سرمایه گذاری در فعالیتی مشترک با آقای مرادی را انتخاب کند. در این صورت هزینۀ فرصت، بهترین 

گزینۀ بعدی است که آن را ازدست داده ایم، یعنی 150 میلیون تومان سودی که از خرید طال به دست می آوریم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( مقایسۀ هزینه ها و منافع س135سوال

ب( شناسایی منابع کمیاب 

ج( محاسبۀ هزینۀ فرصت هر انتخاب 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بهترین رویکرد در تصمیم گیری به نوع تصمیم شما بستگی دارد. س136سوال

- هزینه های هدررفته نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س137سوال

×      :کل زمین را سیب زمینی بکارد :حالت اول =3000 2 400 000, ,     

) نصف زمین سیب زمینی و نصف زمین گندم :حالت دوم ) ( )2 200 3000 2 500 500× × + × ×   

� � �1 200 000 500 000 1 700 000, , , , ,  

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مقایسه ی بین هزینه ها و منافع جزو اصول انتخاب درست است. س138سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هزینه فرصت سینما رفتن آن چیزی است که هنگام رفتن از تئاتر به سینما باید از دست بدهید که شامل 10 تومان س139سوال
برای پرداخت بلیت سینما است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی شما مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن دارید، در این حالت می گوییم شما یک قید بودجه دارید. س140سوال

به دلیل اینکه بودجه تان محدود است، شما مجبورید بین گزینه های خود بده بستان کنید. پس قید بودجه خود را رسم می کنید. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هزینۀ فرصت جزو منابع کمیاب تولید نیست. س141سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. منابع کمیاب تولید اولین امکانات ما برای تولید کاال و خدمات هستند. س142سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون زمان با پول شما کمیاب است. س143سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ارزش بهترین گزینۀ بعدی که شما آن را هنگام انتخاب ازدست داده اید، هزینه فرصت است.س144سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( برچسب قیمتی ۹۹,۹00 تومان که فرقی با 100,000 تومان ندارد از »حقه های فروش« است که بر تصمیم گیری س145سوال
فرد اثر می گذارد و سبب تصمیم گیری غیرمنطقی می شود. 

ب( پرهیز از بررسی گزینه ها و تکنولوژی های نو با رویکرد منطقی »هزینه – فایده« از اشتباه های رایج در تصمیم گیری های غیرمنطقی است.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.س146سوال

150,000 تومان مبلغی است که ازدست رفته و قابل برگشت نیست. »هزینه های دررفته«

 350,000 تومان پولی که باید برای خرید کفش تبریز از دست بدهد، »هزینۀ فرصت« است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در نمودار »2«، تعداد پنیر تولیدشده 20 واحد و تعداد ماست 10 واحد است که نسبت آن ها »2« به »1« است.س147سوال

20
10

2
1=   

گزینه ٣ پاسخ صحیح است.س148سوال

 الف( اگر فرد تمام پول خود را به خرید خیار اختصاص دهد می تواند 4 کیلو خیار بخرد و با توجه به اینکه قیمت هر کیلو خیار 2500 تومان است، خواهیم داشت:

= پول در اختیار فرد × =4 2500 10 000, تومان   

ب( قیمت هر کیلو گوجه فرنگی برابر خواهد بود با:

= قیمت هر واحد گوجه =10 000
5 2000, تومان   

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشوری که کاالی موردنیازش را وارد می کند در واقع از منابع آن کشور برای ساخت کاال استفاده کرده است. س149سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.الف( هزینۀ فرصت اجارۀ ساالنۀ کارگاه تولیدی است که از آن صرف نظر شده است:س150سوال

58 000 000 12 696 000 000, , , ,× = = تومان  696 میلیون تومان   

هزینه های تولید - درآمد = سود ب( 

هزینه های پنهان = هزینۀ فرصت  

هزینه فرصت - هزینه های تولید - درآمد = سود با در نظر گرفتن هزینۀ فرصت   

= 11 052, = تومان میلیون تومان  ⇒11 052 000 000 13 440 000 000, , , , , ,     

−   −   −   −   

→ انتخاب اولس151سوال 1500 قارچ  80 120 000× = , گزینه 3 پاسخ صحیح است. درآمد به دست آمده از تولید قارچ )انتخاب گلخانه دار( تومان 

→ انتخاب دوم 1750 خیار  50 87 500× = , درآمد به دست آمده از تولید خیار )هزینۀ فرصت( تومان 

→ انتخاب سوم  700 توت فرنگی  120 84 000× = , درآمد به دست آمده از تولید توت فرنگی تومان 

الف( انتخاب گلخانه دار، تولید قارچ با درآمد 120,000 تومان است. 

ب( بهترین و سودآورترین گزینۀ بعدی )یعنی تولید خیار( هزینۀ فرصت کاشت قارچ است. 

دقت کنید هزینۀ فرصت نمی تواند مجموع درآمد به دست آمده از خیار و توت فرنگی باشد، زیرا نمی توانست هم زمان خیار و توت فرنگی را بکارد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س152سوال

200 15
100 30× = )انتخاب فرد(    سود حاصل از سپرده گذاری در بانک   

27 5/ → )هزینۀ فرصت( سود حاصل از افزایش قیمت طال    

 23  → سود حاصل از خرید سهام   

بهترین و سودآورترین گزینۀ بعدی )یعنی خریدوفروش طال( هزینۀ فرصت سپرده گذاری در بانک است. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.س153سوال

الف( همیشه امکانات و داشته های یک فرد و همچنین تولید و امکانات تولید یک جامعه »کمیاب« و محدود است و نمی توان همه چیز را هم زمان داشت و باید 

انتخاب کنیم. در نتیجه با انتخاب یک گزینه، گزینه های دیگر را از دست خواهیم داد. گزینه های »1 و 4« تعریف انتخاب است و جواب پرسش نیست. 

ب( هنگامی که انتخاب هایمان را به ترتیب سودآوری می نویسیم و با رفتاری عاقالنه، باالترین سود را انتخاب می کنیم، دومین گزینه ازنظر ارزش را که انتخاب 

نکرده ایم »هزینۀ فرصت« ازدست رفته می نامیم. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س154سوال

= سود حاصل از کاشت )الف × =172 1470 252 840, تومان   

= سود حاصل از کاشت هلو × =149 1680 250 320, تومان   

بنابراین فرد باید کاشت سیب را برای سرمایه گذاری انتخاب کند، چون سود بیشتری دارد. 

ب( به میزان عایدی انتخاب دوم، »هزینۀ فرصت« می گویند. 
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الگوهای اقتصادی

نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. مثل: نقشه راه ها و آناتومی بدن انسان

 ویژگی الگو:

 1- جزئیات را نشان نمی دهد. درگیر جزئیات غیرالزم نمی شویم.

 2- فقط راه های اصلی و فرعی نشان داده می شود. به راحتی به مقصد می رسیم.

 مثال اقتصادی: الگوی مرز امکانات تولید با هدف درک بهتر از بده – بستان در استفاده از منابع کمیاب کشور.

الگوی مرز امکانات تولید

یکی از انتخاب های اساسی در هر کسب و کار، چگونگی تقسیم منابع کمیاب در میان تولیدات آن کسب و کار است.

برای یک شرکا تولیدی پنیر و ماست، باتوجه به منحنی و جدول زیر و با فرض به کارگیری همه منابغ کمیاب داریم:

درس چهارم )فصل اول(
دهم

مرز امکانات تولید
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 1- نقطه الف: حداکثر 1000 بسته پنیر تولید می شود و ماستی تولید نمی شود.

 2- نقطه و: حداکثر 500 سطل ماست تولید می شود و پنیری تولید نمی شود.

 3- نقاط ب، ج، د، هـ: ترکیبی متفاوت از تولید ماست و پنیر، مثاًل نقطه ب ۹00 پنیر و 100 ماست، نقطه هـ، 300 پنیر و 400 ماست.

 4- نقطه ز: ترکیبی از پنیر و ماست تولید می شود در شرایطی که از تمام ظرفیت های منابع و امکانات استفاده نشده است. )تولید ناکارا(

 5. نقطه ح: شرایطی را نشان می دهد که امکانات کافی برای تولید این ترکیب از ماست و پنیر وجود ندارد. )نقاط غیرقابل دسترس(
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یک شرکت تولیدی می تواند در کاالی کود زیستی و سم زیستی را تولید کند و با منحنی مرز امکانات تولید زیر روبه رو است. هر یک - 1

از شرایط زیر باعث کدام جابه جایی و یا انتقال منحنی می شود؟ 

الف( تعداد کارگران تولیدکننده ی کود زیستی از طریق استخدام کارگران

جدید افزایش یابد. 

ب( بعضی از کارگران خط تولید سم زیستی، بیکار شوند. 

ج( منابع و مواد اولیه ی جدید این اجازه را به شرکت دهند   تا هر دو محصول، 

به مقدار بیشتری تولید شود. 

 D ج( انتقال مرز امکانات به نقطه ی C ب( تولید در نقطه یA  به B 1( الف( انتقال از نقطه ی

  C ج( انتقال مرز امکانات به نقطه ی D ب( تولید در نقطه یB  به A 2( الف( انتقال از نقطه ی

  A ج( تولید در نقطه ی B ب( تولید در نقطه ی A به B 3( الف( انتقال از نقطه ی

A به B ج( انتقال از نقطه ی B به A ب( الف( انتقال از نقطه D 4( الف( تولید در نقطه ی

کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده ی اقتصادی کارا نیست؟ - 2

1( این تغییر اقتصادی باعث می شود وضع دیگران بدتر شود. 

2( هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید نشان دهنده ی اقتصادی کارا است. 

3( کشور یا شرکت از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد. 

4( کشور با شرکت هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار می گیرد.

یک بنگاه فرضی، تنها دو محصل A و B را تولید می کند. با توجه به الگوی - 3

مرز امکانات تولید زیر، کدام گزینه صحیح است؟ 

1( تولید در نقطه ی د ناکارا است. 

2( با توجه به نقاط ب و ج هزینه ی فرصت 250 واحد تولید 

بیش تر کاالی B، صرف نظر کردن از تولید 200 واحد کاالی A است. 

3( دستیابی به نقطه ی هـ غیرممکن است. 

4( در نقطه ی الف، تنها 400 واحد کاالی B تولید می شود.

سواالت تستی

درس چهارم )فصل اول(
دهم
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کدام یک از گزینه های زیر در مورد الگوی مرز امکانات تولید نادرست است؟ - 4

1( تولید در درون مرز امکانات تولید، بهتر از تولید بر روی مرز امکانات تولید است. 

2( نقاط خارج از مرز غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد. 

3( یک کسب وکار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند. 

4( مرز امکانات تولید، مرزی است بین آنچه با منابع در دسترس می توان تولید کرد و آنچه نمی توان تولید کرد.

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان دهد؟ - 5

الف( در ارتباط با الگوی مرز امکانات تولید می توان گفت در نقاط ناکارا شرکت می توانسته بیشتر از یک کاال تولید کند، بدون این که تولید 

کاالهای دیگر کاهش یابد یا حذف گردد. 

ب( ترکیب های بسیاری از تولید دو کاال در یک نمودار مرز امکانات تولید وجود دارد، اما تنها تعدادی از آن ها قابل استفاده است. 

ج( هزینه ی هدررفته مثل پولی است که به انتهای یک چاه افتاده و درآوردن آن بسیار سخت است، پس باید از آن گذر کرد. 

د( دلیل این که مجبور هستیم بین گزینه های مختلف انتخاب کنیم، این است که منابع ما محدود یا به عبارت دیگر کمیاب هستند. 

2( ص- ص- غ- ص 1( ص-غ –ص - غ  

4( غ- غ- ص- غ 3( غ- ص-غ- ص  

کدام گزینه پاسخ درست و کاملی به پرسش های زیر می دهد؟ - 6

الف( کدام یک اولین قدم به عنوان یک کارآفرین است؟ 

ب( کدام یک در ارتباط با منحنی مرز امکانات تولید مقابل، نادرست است؟ 

1( الف: محاسبه ی هزینه ی فرصت ب: با حرکت از X به y در کارایی ما تفاوتی حاصل نمی شود. 

2( الف: شناسایی منابع و عوامل تولید ب: با حرکت از Y به X مقدار کارایی ما کاهش می یابد. 

3( الف: شناسایی منابع و عوامل تولید ب: با حرکت از X به Y در مقدار کارایی ما تفاوتی حاصل نمی شود.

4( الف: محاسبه هزینه ی فرصت ب: با حرکت از Y به X مقدار کارایی ما کاهش می یابد.

کدام عبارت ها نادرست هستند؟ - 7

الف( مرز امکانات تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه ی فرصت یک کشور را زمانی که یک کاال تولید می کند، مجسم کنیم. 

ب( در پاسخ به سؤال »یک شرکت چگونه می تواند منابع کمیاب خود را در میان انواع تولیدات تقسیم کند؟«، قید بودجه می آید. 

ج( برای این که یک تصمیم منطقی باشد، الزم است منافع با هزینه ها مقایسه شود و درنهایت نتیجه گیری شود که منافع آن انتخاب 

بیشتر از هزینه هایش است. 

د( کشورها مانند مردم با کمیابی روبه رو هستند و این کمیابی است که آن ها را مجبور به مبادله ی کاال با کاال یا پول می کند. 

4( الف- د 3( ج- د  2( ب- ج  1( الف- ب  
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کدام گزینه حاوی پاسخ صحیح و کامل پرسش های زیر است؟ - 8

الف( به طور کلی بهتر است شرکت به جای تولید ....... مرز امکانات تولید، ....... مرز امکانات تولید کند. 

ب( چه زمانی می توان متوجه شد وضعیت اقتصادی یک کشور کار است؟ 

ج( اگر کشوری در الگوی مرز امکانات تولید، بین دونقطه حرکت کند و این حرکت به سمت کارایی باشد، آنگاه یکی از این نقاط ........ است. 

1( الف: بر روی- در درون ب: زمانی که استفاده از منابع برای تولید باعث بدتر شدن وضع دیگر تولیدکنندگان شود. ج: نزدیک به مبدأ مختصات 

2( الف: در درون- بر روی ب: زمانی که استفاده از منابع برای تولید باعث بدتر شدن وضع دیگر تولیدکنندگان شود ج: دور از مبدأ مختصات 

3( الف: بر روی- در درون ب: زمانی که استفاده از منابع برای تولید تولید باعث بهتر شدن وضع دیگر تولیدکنندگان شود. ج: دور از مبدأ مختصات 

4( الف: در درون- بر روی ب: زمانی که استفاده از منابع برای تولید تولید باعث بهتر شدن وضع دیگر تولیدکنندگان شود. ج: نزدیک به مبدأ مختصات

کدام عبارت ها درست هستند؟ - 9

الف( نه تنها انتخاب افراد هزینه ی فرصت دارد، بلکه انتخاب جوامع هم برای آن ها هزینه ی فرصت خواهد داشت.

ب( حتی در صورت ثابت ماندن منابع، نقاط خارج از منحنی امکانات تولید قابل دسترس خواهند بود. 

ج( به عنوان یک کارآفرین، مقایسه ی میان هزینه ها و منافع از مهم ترین مراحل راه اندازی و استمرار کسب وکارتان است. 

د( هنگامی که شما پول محدودی برای خرج کردن دارید یعنی یک مرز امکانات تولید دارید و برای استفاده از کاالها دچار محدودیت هستید. 

2( ب- ج  1( الف- ب  

4( ب- د 3( الف- ج  

کدام یک پاسخ درستی به پرسش های زیر می دهد؟ - 10

الف( مرز امکانات تولید، مرزی است ...... 

ب( الگوی مرز امکانات تولید یکی از الگوهای ....... است. 

د( کدام یک مثالی برای اعتمادبه نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن است؟ 

1( الف: بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترس می تواند و نمی تواند تولید کند. ب: اقتصادی ج: در محل تقاطع مرز با یکی از محورها 

د: وقتی کمتر پس انداز می کنیم و به درآمد آینده خوش بینی زیادی داریم. 

2( الف: بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترس می تواند و نمی تواند تولید کند. ب: اقتصادی ج: در محلی خارج از مرز امکات تولید د: 

چسبیدن به وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید 

3( الف: که نشان دهنده ی مقدار تولید و مقداری که باید تولید شود، است و انتهایی ندارد. ب: حسابداری ج: در محلی خارج از مرز امکات تولید د: چسبیدن به 

وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید 

4( الف: که نشان دهنده ی مقدار تولید و مقداری که باید تولید شود، است و انتهایی ندارد. ب: حسابداری ج: در محل تقاطع مرز با یکی از محورها د: وقتی کمتر 

پس انداز می کنیم و به درآمد آینده خوش بینی زیادی داریم.
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کدام گزینه پاسخ درستی به پرسش های زیر در مورد الگوی مرز امکانات تولید زیر می دهد؟ - 11

الف( کدام نقطه دست نیافتنی است؟ 

ب( چرا نقطه ی Y نقطه ای ناکاراست؟ 

ج( کدام نقطه نشان از کارایی دارد؟ 

د( در نقطه ی D کدام کاال منابع بیشتری مصرف می کند؟

1( الف: X ب: زیرا با امکانات موجود می توانیم بیشتر تولید کنیم. ج: X د: شیر 

2( الف: C ب: زیرا امکانات به صورت تمام و کمال استفاده نمی شوند. ج: X د: شیر 

3( الف: C ب: زیرا امکانات به صورت تمام و کمال استفاده نمی شوند. ج: A د: خامه 

4( الف: X ب: زیرا با امکانات موجود می توانیم بیشتر تولید کنیم. ج: A د: خامه

کدام گزینه پاسخ درست و کاملی به پرسش های زیر می دهد؟ - 12

الف( تالش برای به دست آوردن کارایی یعنی: 

ب( کدام یک در ارتباط با جمله ی »چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد« درست است؟ 

ج( اگر شرکتی تصمیم به تولید دیسک های نوری بگیرد، هزینه ی فرصت آن کدام است؟ 

د( قید بودجه با کاهش بودجه دچار چه تغییری می شود؟ 

1( الف: یافتن موقعیت برای پیشرفت ب: حتی برای تولید کاالی رایگان، زمان و هزینه صرف شده است. ج: تولید خودنویس د: خط بودجه به سمت چپ حرکت می کند. 

2( الف: یافتن موقعیت برای پیشرفت ب: حتی برای تولید کاالی رایگان، زمان و هزینه صرف شده است. ج: هزینه ی مواد اولیه د: خط بودجه به سمت راست حرکت می کند. 

3( الف: استفاده از نهایت توان شرکت برای دریافت سود ب: زیراکسی ناهار مجانی پخش نمی کند. ج: هزینه ی مواد اولیه د: خط بودجه به سمت راست حرکت می کند. 

4( الف: استفاده از نهایت توان شرکت برای دریافت سود ب: زیراکسی ناهار مجانی پخش نمی کند. ج: تولید خودنویس د: خط بودجه به سمت چپ حرکت می کند.

در کدام گزینه این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود بدون آن که از تولید کاالهای دیگر کاسته شود؟- 13

1( در نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید 

2( در نقاط باالی منحنی مرز امکانات تولید

3( در نقاط روی منحنی مرز امکانات تولید 

4( در نقاط فراتر از منحنی مرز امکانات تولید

عبارات کدام گزینه مبین پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 14

 در تولید نقش ندارد بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند. 
ً
الف( ....... مستقیما

ب( کدام مورد برترین عامل تولید محسوب می شود و چرا؟ 

ج( در هر کسب وکار میزان کارآفرینی چگونه نشان داده می شود؟ 

1( الف( سرمایه ی مالی ب( عوامل انسانی- زیرا وظیفه ی ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد ج( نوآوری ضرب در خطرپذیری 

2( الف( سرمایه ی فیزیکی ب( عوامل انسانی- زیرا وظیفه ی ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد ج( نوآوری ضرب در خطرپذیری 

3( الف( سرمایه ی مالی ب( سرمایه- زیرا تا زمانی که سرمایه در دسترس نباشد تولید بی معناست ج( نوآوری تقسیم بر خطرپذیری 

4( الف( سرمایه ی فیزیکی ب( سرمایه- زیرا تا زمانی که سرمایه در دسترس نباشد تولید بی معناست ج( نوآوری تقسیم بر خطرپذیری
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کدام گزینه پاسخی به پرسش های زیر است؟ - 15

الف( در توزیع درآمد بین عوامل تولید در هر صورت باید ...................... 

ب( کاالی ............ در طول زمان بادوام است و از خدمات آن در ............. استفاده می شود. 

ج( تولیدکنندگان بر چه اساسی به دودسته انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می شوند؟ 

د( مالک بهترین بودن در زمینه ی استفاده از منابع چیست؟

1( الف: عدالت رعایت شود و براساس میزان مشارکت و قبول خطر باشد. پ: سرمایه ای- جریان تولید ج: انگیزه ی تولیدکننده د: کسب بیشترین میزان منافع 

و سطح باالتری از رفاه 

2( الف: عدالت رعایت شود و بر اساس میزان مشارکت و قبول خطر باشد. ب: سرمایه ای- جریان تولید ج: میزان سود دریافتی د: استفاده از کمترین میزان 

مقدار و برطرف کردن نیازهای یکسان 

تولیدکننده د: کسب  انگیزه ی  باقی عوامل حقوق دریافت کنند. ب: ضروری- مکان های مختلف ج:  ببرد و  را  3( الف: صاحب سرمایه مالی بیشترین بهره 

بیشترین میزان منافع و سطح باالتری از رفاه 

4( الف: صاحب سرمایه ی مالی بیشترین بهره را ببرد و باقی عوامل حقوق دریافت کنند. ب: ضروری- مکان های مختلف ج: انگیزه ی تولیدکننده د: کشی 

بیشترین میزان منافع و سطح باالتری از رفاه

هریک از عبارات زیر، به ترتیب مربوط به کدام یک از »هزینه های سرمایه ای با عمرانی دولت« است؟- 16

»کارخانه ی مواّد غذایی- امور فرهنگی- ساخت نیروگاه ها- احداث جاده ها- خودروسازی« 

2( زیر بنایی- اجتماعی- مولد- مولد- زیربنایی 1( زیربنایی- اجتماعی- زیربنایی- زیربنایی- مولد  

4( مولد- زیربنایی- مولد- زیربنایی- مولد 3( مولد- اجتماعی- زیربنایی- زیربنایی- مولد  

با توجه به منحنی مرز امکانات تولید زیر، چگونه می توان از نقطه ی M به سمت نقطه ی N حرکت کرد؟ - 17

١( اگر مردم از کاالی x کمتر مصرف کنند و صرفه جویی انجام دهند 

می توانند به سمت N حرکت کنند.

2( اگر مردم از کاالی y کم تر مصرف کنند و صرفه جویی انجام دهند، می توانند به سمت N حرکت کنند.

3( اگر با صرفه جویی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کند، به مرور زمان ظرفیت تولیدی افزایش پیدا 

خواهد کرد و به سمت N حرکت می کند. 

و  نمودار غیرقابل دسترس است  نمودار صرفًا یک  این  فلذا  است،  نقطه ای دست نیافتنی   N نقطه ی   )4

امکانات کشور اجازه ی حرکت به N را نمی دهند.

فرضی - 18 شرکت  یک  به  مربوط  که  زیر  تولید  امکانات  مرز  منحنی  به  توجه  با 

است که در کاالی A و B را تولید می کند، کدام گزینه صحیح است؟

1( در نقطه ی هم به ترتیب حداکثر 300 واحد کاالی A و 100 واحد  کاالی B تولید می شود. 

2( با انتقال از نقطه ی و به نقطه ی هـ، 300 واحد کاالی B تولید می شود. 

3( تولید در نقطه ی ح، ناکارا است. 

4( با توجه به نقاط ب و هم هزینه ی فرصت تولید بیش تر 300 واحد کاالی 

A، صرف نظر از تولید 100 واحد کاالی B است. 



144

  اقتصاد جامع کنکور

عبارت کدام گزینه در ارتباط با مرز امکانات تولید نادرست است؟ - 19

1( مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند. 

2( بهتر است یک شرکت، به جای تولید بر روی مرز امکانات تولید، در درون آن تولید کند. 

3( مرز امکانات تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه ی فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کاال تولید می کند، مجسم کنیم. 

4( وقتی تولید ناکارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود؛ بدون آن که از تولید کاالهای دیگر کاسته شود.

کدام گزینه در ارتباط با منحنی مرز امکانات تولید زیر نادرست است؟- 20

1( اگر از سمت نقطه ی B به سمت نقطه ی A حرکت کنیم، در تمام  مسیر از تولید شکر پنیر 

کم کرده ایم و  به تولید سوهان اضافه کرده ایم. 

2( تولیدکننده، موفق شده است تا با افزایش امکانات خود از سمت  نقطه ی X حرکت کرده 

و تولید را به Z برساند. 

 Z 3( تولیدکننده، با توجه به امکانات موجود هر وقت که اراده کند، می تواند تولید را از نقطه ی

به نقطه ی Y افزایش دهد. 

4( نقطه ی A حداکثر سوهان و نقطه ی B حداکثر شکر پنیری است که می تواند تولید شود.

با توجه به منحنی هرز امکانات تولید زیر که مربوط به یک شرکت فرضی است که تنها دو کاالی می کند:- 21

 B الف( با توجه به نقاط ب و ج هزینه ی فرصت تولید 200 واحد کاالی

بیش تر، کدام است؟ 

ب( تولید در کدام نقطه ناکارا است؟ 

ج( تولید در کدام نقطه غیرممکن است؟

1( الف( 200 واحد کاالی A است. ب( هـ، ج( و 

2( الف( 200 واحد کاالی A است. ب( و، ج( هـ

3( الف( 400 واحد کاالی A است. ب( هـ، ج( و 

4( الف( 400 واحد کاالی A است. ب( و، ج( هـ

نام اختصاری منحنی مرز امکانات تولید چیست؟- 22

PPF )4  PFP )3  FPP )2  PTF )1

منحنی - 23 این  روی  نقاط  سایر  و  است  موجود  منابع  با  شما  شرکت  تولید  امکان   .............. نشان دهنده ی   .............. منحنی 

.............. را نشان می دهد. 

1( مرز امکانات عرضه- حداکثر- چگونگی تقسیم منابع کمیاب بین تولید دو کاال 

2( مرز امکانات تولید- حداکثر- چگونگی تقسیم منابع کمیاب بین تولید دو کاال 

3( مرز امکانات تولید به حداقل- چگونگی تقسیم منابع کمیاب بین عرضه ی دو کاال 

4( مرز امکانات عرضه- حداقل- چگونگی تقسیم منابع کمیاب بین عرضه ی دو کاال
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کدام گزینه در رابطه با واقعیت نادرست است؟- 24

1( وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، به راحتی می تواند با استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند. 

2( وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، نیاز به انتقال منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری است. 

3( در شرایط رکود اقتصادی، وجود منابع بیکار سبب می شود که کشور در زیر مرز امکانات تولید قرار گیرد.

4( با کاهش تولید و پدید آمدن رکود، کارگران کمتری موردنیاز است و سرمایه ی کم تری مورداستفاده قرار می گیرد. 

با توجه به منحنی الگوی مرز امکانات تولید به سؤاالت پاسخ دهید.

با جابه جایی نقطه تولیدات از A به B، اقتصاد می بایستی تولید نوشابه را با درصد ..............- 25

 در مقایسه با .............. تولید پارچه .............. دهد.

2( افزایش- افزایش- کاهش 1( کمی- افزایش- کاهش 

4( کمی- کاهش- افزایش 3( مقداری- کاهش- افزایش 

نقاط A، B و C نشان دهندۀ ................. .- 26

1( کمترین تخصیص مؤثر و استفاده اقتصاد از منابع موجود می باشند.

2( بیشترین تخصیص مؤثر و استفاده ی اقتصاد از منابع موجود می باشند.

3( میزان متوسط استفاده ی اقتصاد از منابع موجود می باشند.

4( آن است که اگر منابع موجود شوند تولید را تا به سطح مطلوب خواهد رساند.

نقطۀ ........... به این معنا است که از منابع این کشور به طور نامناسب استفاده می شود و نقطۀ ............... ، نشان می دهد که - 27

استفاده از حداکثر ظرفیت تولید در این اقتصاد امکان پذیر نمی باشد.

y-x )4  C-x )3  A-y )2  x-y )1

کدام نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور، غیرقابل دستیابی هستند زیرا .................... .- 28

1( درون مرز- کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد. 

2( خارج از مرز- کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد. 

3( درون مرز- کشور به حد کافی منابع برای تولید در آن سطح را ندارد. 

4( خارج از مرز- کشور به اندازه کافی منابع برای تولید در آن سطح را ندارد.

کدام نقاط است که یک کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد؟- 29

2( ناحیۀ درون مرز 1( ناحیۀ خارج از مرز 

4( ناحیه ای که از همۀ امکانات استفاده نمی شود 3( ناحیۀ روی خط مرز 
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کدام گزینه نادرست است؟- 30
١( اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بهتر شود، اقتصاد آن کشور کار است.

2( کشوری که از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد، در این صورت حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می تواند در دسترس مردم قرار دهد، بدون آنکه 
کاالها و خدمات دیگر کاهش پیدا کند.

4( به طورکلی، بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند، نقاط خارج از مرز غیرقابل دستیابی است و منابع 
کافی برای تولید آن وجود ندارد.

تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای: ..................- 31
1( به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است.

2( به معنای حرکت روبه جلو و سبقت گرفتن از دیگران است. 
3( به معنای عقب نماندن از رقبا است و کنار زدن آن ها است.

4( به معنای گرفتن بهترین موقعیت و پشت سر گذاشتن رقیب است،

کدام نقاط در منحنی مرز امکانات تولید غیرقابل دسترسی است؟ چرا؟- 32
1( نقاط درون مرزها به دلیل کمبود منابع مالی 

2( نقاط روی مرزها به دلیل کاهش منابع اولیه و نبود نیروی کار 
3( نقاط خارج از مرزها نبود منابع کافی برای تولید 

4( نقاط درون مرزها زیر نیروی استان به عنوان عامل مهم تولید موجود نیست.

بهتر است یک شرکت به جای تولید در ..................، .................... .- 33
1( به جای تولید درروی مرز امکانات تولید، در درون مرز امکانات تولید کند.
2( به جای تولید در درون مرزهای تولید، در خارج از مرز امکانات تولید کند.
3( به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند.

4( به جای تولید در خارج مرز امکانات تولید، در درون مرز امکانات تولید کند.

کدام عبارت در مورد مرز امکانات تولید درست است؟- 34
1( یک کسب وکار را می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند. 

2( یک کسب وکار را نمی تواند در هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخابات کند.
3( انتخاب یک کسب وکار بر روی منحنی به صورت تصادفی صورت می گیرد و آنگاه مشخص می شود مرز تولید چقدر باید باشد.

4( یک کسب وکار را می تواند بر روی سطح یعنی از تولید که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است انتخاب کند.

مرز امکانات تولید مرزی است که:  - 35
1( بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.

2( بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند.
3( یعنی آن چیزی که یک کسب وکار هدف تولید را دارد. 

4( به معنای آن است که اگر میزانی از منابع در اختیارش باشد می تواند آن کاال را تولید کند.
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کدام عبارت در مورد »مرز امکانات تولید« درست می باشد؟- 36

1( بیان کنندۀ حداقل امکان تولید یک شرکت یا کشور با منابع موجود می باشد. 

2( بیان کنندۀ حداکثر امکان تولید یک شرکت یا کشور با منابع موجود می باشد.

3( بیان کنندۀ میزان تولید قبل از مرز تولید می باشد.

4( بیانگر میزان حداکثر تولید پس از مرز تولید می باشد.

الگوی آناتومی بدن انسان که زیست شناسی استفاده می شود یک .................. تا به ................. شکل ممکن بخش های - 37

مختلف بدن انسان و نحوه ارتباط آن ها را نشان دهد.

3( الگو است- پیچیده ترین 1( نماد است- پیچیده ترین  

4( نماد است- ساده ترین 2( الگو است- ساده ترین  

الگو ..............- 38

2( نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. 1( نمایشی روشن از واقعیتی ماده بود. 

4( نمایشی غیرمبهم از واقعیت مبهم است. 3( نمایشی پیچیده از واقعیتی ساده بود.  

کدام عبارت درست است؟- 39

1( الگوی مرز امکانات تولید اجازه می دهد تا درک نسبتًا بهتری از عرضه و تقاضاهای یک کشور داشته باشیم.

2( الگوی مرز امکانات تولید، اجازه می دهد تا درک بهتری از رابطۀ بهتری از رابطۀ تولید ناخالصی ملی و استهالک داشته باشیم. 

3( الگوی مرز امکانات اجازه می دهد تا درک بهتری از بده- بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم.

4( الگوی مرز امکانات بیان گر میزان تولیدات یک جامعه است که به وسیلۀ آن می توانیم تولید ناخالص ملی را محاسبه کنیم.

کدام الگو به ما اجازه می دهد تا درک بهتری از بده- بستان ها یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم؟- 40

2( الگوی مرز امکانات تولید 1( الگوی عددی 

4( الگوی دنباله ها 3( الگوی عرضه و تقاضا 

در اقتصاد هم ................ وجود دارد که بسیاری از ............... به ما کمک کند بر آنچه اهمیت دارد متمرکز شویم.- 41

1( الگوهایی- جزئیات دنیای واقعی را رها می کند.

2( روش هایی- پیچیدگی های دنیای واقعی را رها نمی کند. 

3( الگوهایی- پیچیدگی های دنیای واقعی را رها نمی کند. 

4( روش هایی- جزئیات دنیای واقعی را رها می کند.

با توجه به منحنی الگوی مرز امکانات تولید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الف( با رفتن از نقطۀ »هـ« به »د« چه تغییر در میزان تولید خامه و کره ایجاد می شود؟- 42

2( 30000 بسته کره- 15000 بسته خامه 1( 15000 بسته خامه- 20000 بسته کره 

4( 25000 بسته خامه- 45000 بسته کره 3( 30000 بسته خامه- 15000 بسته کره 
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ب( اگر نقطۀ »ز« ترکیب تالقی خامه و کره باشد، در صورت استفاده بینابینی از منابع کدام حالت روی خواهد داد؟- 43

4( الف 3( د  2( ب  1( هـ 

با توجه به منحنی کدام گزینه درست است؟- 44

D )1 نقطه خارج از مرز- B مناسب ترین نقطۀ تولید 

A )2 مرز امکانات تولید- C تولید بر روی مرز

B )3 تولید بر روی مرز- D خارج از مرز

D )4 درون مرز تولید- A نشان دهنده مرز تولید است.

با توجه به منحنی مرز امکانات تولید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

شود، - 45 گرفته  کار  به  موکت  تولید  در  تولید  منابع  و  عوامل  همۀ  اگر 

حداکثر می توان ................. موکت تولید کرد در حالی که با به کارگیری 

می توان   
ً
نهایتا فرش  تولید  در  تولید  عوامل  و  موجود  ظرفیت های  تمام 

................. را به تولید رساند. )به ترتیب(

3000 -1000 )4  1000-3000 )3   ۹000 -3000 )2  3000 -۹000 )1

با قیاس کدام دونقطه می توان میزان هزینه فرصت را بررسی کرد؟- 46

D و B )4  C و A )3  D 2(  و  B و A )1

کدام گزینه در رابطه با هزینۀ فرصت منحنی تولید فوق درست است؟- 47

1( در نقطۀ A اقتصاد قادر به تولید ۶000 متر موکت و 2100 متر فرش است.

2( در نقطۀ C اقتصاد قادر به تولید ۶200 متر موکت و 2000 متر فرش است.

3( هزینۀ فرصت از دست رفته در تولید هر یک متر فرشی، برابر است با 3 متر موکت. 

4( هزینۀ فرصت تولید فرش و موکت حاصل تفاضل نقطه B و D است.

کدام توضیح در رابطه با مورد B نیست. )با توجه به منحنی صورت سؤال(- 48

1( نشانگر عدم کارایی فرآیند تولید می باشد. 

2( از منابع و عوامل تولید به شکل بهینه استفاده نشده است.

3( استفاده از ابزارآالت مستهلک

4( اقتصاد موردمطالعه، ظرفیت و منابع الزم برای رسیدن به آن را ندارد.
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کدام نقطه با توجه به منحنی فوق ازنظر مقادیر تولید موجود و با شرایط فعلی غیرقابل دسترسی است؟- 49

A )4  C )3  D )2  B )1

با توجه به منحنی الگوی مرز امکانات تولید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

با جابه جایی نقطه تولیدات از A به B، اقتصاد می بایستی تولید نوشابه را با درصد - 50

.................. در مقایسه با .................. تولید پارچه  ................... دهد.

2( افزایش- افزایش- کاهش 1( کمی- افزایش- کاهش 

4( کمی- کاهش- افزایش 3( مقداری- کاهش- افزایش 

نقاط B، A و C نشان دهندۀ ............ .- 51

1( کمترین تخصیص مؤثر و استفاده ی اقتصاد از منابع موجود هستند.

2( بیشترین تخصیص مؤثر و استفاده ی اقتصاد از منابع موجود هستند.

3( میزان متوسط استفاده اقتصاد از منابع موجود هستند.

4( آن است که اگر منابع موجود شوند تولید را تا به سطح مطلوب خواهد رساند.

نقطۀ ........... به این معنا است که از منابع این کشور به طور نامناسب استفاده می شود و نقطۀ ...........، نشان می دهد که - 52

استفاده از حداکثر ظرفیت تولید در این اقتصاد امکان پذیر نمی باشد.

y-x )4  C-x )3  A-y )2  x-y )1

نمودار زیر را در نظر بگیرید، اقتصادی را در نظر بگیرید که می تواند تنها دو چیز تولید کند. ذرت و پنبه بنابراین کدام گزینه نادرست است؟- 53

1( تولید 5 واحد ذرت و5 واحد پنبه در نقطه B به اندازۀ تولید و 3 واحد ذرت و 7 پنبه مطلوب است.

2( نقطه x باالترین کارآمدی را نشان می دهد.

3( نقطۀ y اهدافی را نشان می دهد که اقتصاد نمی تواند به سادگی با سطوح کنونی منابع به دست بیاورد.

4( برای اینکه این اقتصاد در ذرت بیشتری تولید کند باید مقداری از منابعی را که در حال حاضر برای 

 )A تولید پنبه استفاده می شود، رها کند )نقطه

کدام نقاط است که یک کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد؟- 54

2( ناحیۀ درون مرز 1( ناحیۀ خارج از مرز  

4( ناحیه ای که از همۀ امکانات استفاده نمی شود. 3( ناحیۀ روی خط مرز 

کدام عبارت در مورد مرز امکانات تولید درست است؟- 55

1( یک کسب وکار را می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند. 

2( یک کسب وکار را نمی تواند در هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخابات کند.

3( انتخاب یک کسب وکار بر روی منحنی به صورت تصادفی صورت می گیرد و آنگاه مشخص می شود مرز تولید چقدر باید باشد.

4( یک کسب وکار را می تواند بر روی سطح یعنی از تولید که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است انتخاب کند.
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کدام الگو به ما اجازه می دهد تا درک بهتری از بده- بستان ها یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم؟- 56

2( الگوی مرز امکانات تولید  1( الگوی عددی 

4( الگوی دنباله ها 3( الگوی عرضه و تقاضا  

با توجه به منحنی پرسش )53( کدام گزینه نشان دهنده هزینه فرصت است؟- 57

1( اگر تقاضای بیشتری برای ذرت وجود داشته باشد، هزینه افزایش تولید آن بخشی از کاهش تولید پنبه خواهد بود.

2( اگر تقاضای بیشتری برای ذرت وجود داشته باشد، هزینه افزایش تولید آن بخشی از تولید پنبه خواهد بود.

3( هزینۀ فرصت یعنی منابع کشور به شکل کارآمد مورداستفاده قرار نگرفته اند که نقطه x آن را نشان می دهد.

4( هزینۀ فرصت سطح تولیدی را نشان می دهد که در حال حاضر اقتصاد نمی تواند به آن دست پیدا کند.

با توجه به منحنی سؤال )53( کدام مفهوم نادرست است؟- 58

١( اگر اقتصاد شروع به تولید پنبه بیشتری بکند )نقاط B و C( باید منابع را از محل تولید ذرت جابه جا کند و ذرتی که در نقطۀ A تولید می کند افزایش دهد.

2( اقتصاد با حرکت تولید از نقطه A به نقطه B باید تولید ذرت را برای افزایش تولید پنبه کاهش دهد. 

3( اگر اقتصاد از نقطه B به C حرکت کند، تولید ذرت به شدت کاهش پیدا می کند، و در همین حالت تولید پنبه کم خواهد بود. 

A، B )4 و C همه تخصیص درست و کارآمد منابع برای اقتصاد را نشان می دهد.

کدام نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور، غیرقابل دستیابی هستند زیرا ................... . - 59

1( درون مرز- کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد. 

2( خارج از مرز- کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد. 

3( درون مرز- کشور به حد کافی منابع برای تولید در آن سطح را ندارد. 

4( خارج از مرز- کشور به اندازه کافی منابع برای تولید در آن سطح را ندارد.

کدام گزینه نادرست است؟- 60

1( اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفادۀ بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بهتر شود، اقتصاد آن کشور کار است.

2( کشوری که از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد، در این صورت حداقل بیش از یک کاال یا خدمت می تواند در دسترس مردم قرار دهد، بدون آنکه 

کاالها و خدمات دیگر کاهش پیدا کند.

3( وقتی تولید ناکارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کاال تولید شود، بدون آنکه از تولید کاالها دیگر کاسته شود.

4( به طورکلی، بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند، نقاط خارج از مرز غیرقابل دستیابی است و منابع 

کافی برای تولید آن وجود ندارد.

تالش برای به دست آوردن کارایی به معنای: .....................- 61

1( به معنای یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت است. 

2( به معنای حرکت روبه جلو و سبقت گرفتن از دیگران است. 

3( به معنای عقب نماندن از رقبا است و کنار زدن آن ها است. 

4( به معنای گرفتن بهترین موقعیت و پشت سر گذاشتن رقیب است.
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کدام نقاط در منحنی مرز امکانات تولید غیرقابل دسترسی است؟ چرا؟- 62

1( نقاط درون مرزها به دلیل کمبود منابع مالی 

2( نقاط روی مرزها به دلیل کاهش منابع اولیه و نبود نیروی کار

3( نقاط خارج از مرزها نبود منابع کافی برای تولید 

4( نقاط درون مرزها زیر نیروی استان به عنوان عامل مهم تولید موجود نیست.

بهتر است یک شرکت به جای تولید در ..................، .................... .- 63

1( به جای تولید درروی مرز امکانات تولید، در درون مرز امکانات تولید کند.

2( به جای تولید در درون مرزهای تولید، در خارج از مرز امکانات تولید کند. 

3( به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. 

4( به جای تولید در خارج مرز امکانات تولید، در درون مرز امکانات تولید کند.

مرز امکانات تولید مرزی است که:- 64

1( بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.

2( بین آنچه یک کسب وکار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند. 

3( یعنی آن چیزی که یک کسب وکار هدف تولید را دارد. 

4( به معنای آن است که اگر میزانی از منابع در اختیارش باشد می تواند آن کاال را تولید کند.

کدام عبارت در مورد »مرز امکانات تولید« درست است؟- 65

1( بیان کنندۀ حداقل امکان تولید یک شرکت یا کشور با منابع موجود می باشد. 

2( بیان کنندۀ حداکثر امکان تولید یک شرکت یا کشور با منابع موجود می باشد.

3( بیان کنندۀ میزان تولید قبل از مرز تولید می باشد. 

4( بیانگر میزان حداکثر تولید پس از مرز تولید می باشد.

الگوی آناتومی بدن انسان که زیست شناسی استفاده می شود یک .............. تا به .............. شکل ممکن بخش های مختلف - 66

بدن انسان و نحوه ارتباط آن ها را نشان دهد.

2( الگو است- ساده ترین 1( نماد است- پیچیده ترین  

4( نماد است- ساده ترین 3( الگو است- پیچیده ترین 

الگو ..............- 67

2( نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. 1( نمایشی روشن از واقعیتی ساده بود. 

4( نمایشی غیرمبهم از واقعیت مبهم است. 3( نمایشی پیچیده از واقعیتی ساده بود. 
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کدام عبارت درست است؟- 68

1( الگوی مرز امکانات تولید اجازه می دهد تا درک نسبتًا بهتری از عرضه و تقاضاهای یک کشور داشته باشیم.

2( الگوی مرز امکانات تولید، اجازه می دهد تا درک بهتری از رابطه بهتری از رابطه تولید ناخالص ملی و استهالک داشته باشیم. 

3( الگوی مرز امکانات اجازه می دهد تا درک بهتری از بده- بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم. 

4( الگوی مرز امکانات بیانگر میزان تولیدات یک جامعه است که به وسیلۀ آن می توانیم تولید ناخالص ملی را محاسبه کنیم.

در اقتصاد هم .............. وجود دارد که بسیاری از ............... به ما کمک کند بر آنچه اهمیت دارد متمرکز شویم.- 69

1( الگوهایی- جزئیات دنیای واقعی را رها می کند.

2( روش هایی- پیچیدگی های دنیای واقعی را رها نمی کند.

3( الگوهایی- پیچیدگی های دنیای واقعی را رها نمی کند. 

4( روش هایی- جزئیات دنیای واقعی را رها می کند.

یک کارخانۀ تولید محصوالت برقی خانگی با توجه به بودجۀ خود و هزینه های تولید کاال، تصمیم گرفته است 60 دستگاه ماشین - 70

رخت شویی و 120 دستگاه یخچال - فریزر را تولید کند. اگر منحنی مرز امکانات تولید این کارخانه در شکل زیر با شمارۀ »1« نشان 

داده شده باشد، منحنی مرز امکانات تولید شمارۀ »2«، چه مفهومی را می تواند برساند؟

1( کاهش بودجۀ کارخانۀ صنعتی 

2( مقدار تقاضای ماشین رخت شویی افزایش می یابد. 

3( افزایش قیمت مواد اولیه تولید ماشین رخت شویی و یخچال و فریزر 

4( کاهش هزینۀ تولید یخچال – فریزر

یک تولیدکنندۀ خودروی اروپایی می تواند دو مدل خودروی »سه سیلندر« کم مصرف و »شش سیلندر« پرمصرف را تولید کند. در - 71

ابتدای سال این تولیدکننده تصمیم می گیرد 200 دستگاه خودروی »سه سیلندر« و 400 دستگاه خودروی »شش سیلندر« تولید کند اگر 

در میانه سال بخواهد میزان تولید خودروی سه سیلندر را به 500 دستگاه برساند، با توجه به امکانات، تولید خودروی »شش سیلندر« به 

300 دستگاه تقلیل می یابد، آنگاه هزینۀ فرصت افزایش تولید خودروی »سه سیلندر« کدام است؟

1( افزایش 300 دستگاه خودروی سه سیلندر 

2( تولید 300 دستگاه خودروی شش سیلندر 

3( تولید 500 دستگاه خودروی سه سیلندر

4( کاهش 100 دستگاه خودروی شش سیلندر

کشور - 72 یک  بستان های   - بده  از  بهتری  درک  تا  می دهد  اجازه  که  است  اقتصادی  الگوهای  از  یکی  تولید،  امکانات  مرز  الگوی 

در............................ پیدا کنید. 

2( عوامل تولید 1( استفاده از هزینۀ فرصت  

4( استفاده از نیروی کار 3( استفاده از منابع کمیاب 
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در - 73 کنید  مشخص  کره،  و  اسلحه  کاالی  دو  تولید  نمودار  به  توجه  با 

انتقال  یا  و  نقطه ها  جابه جایی  در  تغییراتی  نوع  چه  زیر  شرایط  از  هرکدام 

منحنی »مرز امکانات تولید« رخ می دهد؟ 

الف( تعداد کارگران در تولید اسلحه افزایش می یابد. 

ب( مقدار تولید »کره« افزایش می یابد. 

پ( برخی از کارگران در تولید »کره« بیکارند. 

 F در روی منحنی پ( تولید در نقطه D به C در طول منحنی امکانات، تولید ب( انتقال از B به C 1( الف( انتقال از

H در روی منحنی پ( تولید در نقطۀ C به B در طول منحنی امکانات، تولید ب( انتقال از C به B 2( الف( انتقال از

 F در روی منحنی پ( تولید در نقطه B به D در طول منحنی امکانات، تولید ب( انتقال از A به B 3( الف( انتقال از

H در روی منحنی پ( تولید در نقطه C به D در طول منحنی امکانات، تولید ب( انتقال از B به C 4( الف( انتقال از

هنگامی که تولید در یک کشور یا یک شرکت »ناکارایی« دارد،.......................... - 74

1( این امکان وجود دارد که با افزایش تولید یک کاال که سود بیشتری دارد، از تولید کاالی دیگر کاست. 

2( شاید بتوان بدون کاستن از تولید یک کاال، تولید کاالیی دیگر را افزایش داد یا بیشتر از یک کاال تولید کرد.

3( این امکان هست که تولید در نقطه های روی منحنی مرز امکانات تولید باشد. 

4( شاید بتوان نقطه تولید را در روی منحنی مرز امکانات تولید جابه جا کرد.

یک شرکت صنعتی به تولید دو کاالی x و y اشتغال دارد. اگر وضعیت این شرکت در »سختی مرز امکانات تولید« به صورت نقطۀ - 75

»الف« نشان داده شده باشد، به ترتیب نقطۀ »الف« و حرکت به طرف نقطۀ »ج« بیانگر چه مفهومی است؟ 

1( شرکت از منابعش به درستی استفاده نمی کند - منابع بدون استفاده مانده خود را به تولید کاالی y انتقال داده است. 

2( تولید ناکارایی دارد و منابع بیکارند- منابع مازاد را به تولید بیشتر کاالی x منتقل کرده است.

3( برخی از منابع شرکت در اشتغال ناقص هستند ولی تولید کارا است- برای کارایی بیشتر، منابع را 

بین تولید x و y تقسیم کرده است. 

4( برخی از منابع مانند کارگران بیکارند و تولید کارایی ندارد - نیمی از منابع بیکار به تولید x و نیمی 

دیگر به تولید بیشتر y اختصاص داده شده اند. 

یک دسته از تصمیم گیری های منطقی به انتخاب »چه مقدار از هر چیز« اشاره دارد، با توجه به منحنی مرز امکانات تولید زیر برای - 76

یک گلخانه دار که به تولید مقدارهای متفاوت از دو محصول قارچ و توت فرنگی می پردازد، کدام گزینه نادرست است؟ 

1( نقطه های بهینۀ تولید، روی منحنی مرز امکانات تولید قرار دارند.

2( با افزایش منابع موجود برای تولید هر دو محصول از طریق یک فناوری جدید، 

می توان موقعیت تولید را از نقطه های B و F به نقطه E انتقال داد. 

F تولید می کند، از امکانات و توانایی  B و  3( هنگامی که گلخانه در نقطه های 

خود به درستی استفاده نمی کند. 

برای  توت فرنگی  و  قارچ  تولید  ترکیب های  بهترین   H و   A، E نقطه های   )4

گلخانه دار است.
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این اصطالح معروف در اقتصاد: »ناهار مجانی وجود ندارد.« بیانگر چیست و در رابطه با کدام مفهوم اقتصادی است؟ - 77

1( تولید غذا به منابع نیاز دارد و این منابع در جامعه کمیاب است- هزینۀ فرصت

2( برای تولید مقدار بیشتر از یک کاال، الزمست تا از تولید کاالیی دیگر کاسته شود - هزینۀ فرصت اجتماع

3( غذایی که رایگان به دانش آموزان داده می شود برای جامعه رایگان تمام نشده است. - هزینۀ فرصت اجتماع

4( بین بخش های مختلف اقتصادی کشور، »بده – بستان« وجود دارد. - هزینۀ فرصت

نمودار زیر میزان تولید ماهانۀ دو کاالی A و B را در یک کارخانۀ فرضی نشان می دهد، با توجه به نقطه های »هـ«، و »الف«، هزینۀ - 78

فرصت تولید 150 واحد بیشتر کاالی هرکدام است؟

B 1( 300 واحد کاالی

B 2( 150 واحد کاالی

B 3( 250 واحد کاالی

  B 4( 100 واحد کاالی

B را در یک کارخانۀ فرضی نشان می دهد با فرض آنکه این کارخانه تمامی توان و - 79 A و  نمودار زیر میزان تولید ماهانه دو کاالی 

ظرفیت تولیدی خود را به تولید این دو کاال اختصاص دهد، آنگاه کدام گزینه نادرست است؟ 

1( در نقطۀ )ب(، 150 واحد کاالی A و 200 واحد کاالی B تولید می شود. 

2( در نقطه )هـ(، 100 واحد کاالی A و 250 واحد کاالی B تولید می شود. 

3( منابع کافی برای تولید در نقطه )ج(، وجود ندارد. 

4( شرکت ترجیح می دهد به جای تولید در نقطۀ )الف( در نقطۀ )د( تولید کند.

چه زمانی اقتصاد یک کشور کارا است؟ - 80

1( زمانی که آن کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد. 

2( درصورتی که تبلیغات باکیفیت تری انجام دهد. 

3( زمانی که آن کشور، هر فرصتی را برای استفاده ی بهتر از منابع به کار گیرد بدون توجه به دیگران

4( با بدتر کردن وضع رقیبان، بازار را در اختیار بگیرد. 

کدام گزینه در مورد مرز امکانات تولید درست نیست؟- 81

1( مرز امکانات تولید، نشان دهنده ی حداکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود است.

2( بهتر است یک شرکت به جای تولید بر روی مرز امکانات، درون مرز امکانات تولید کند. 

3(  نقاط خارج از مرز غیرقابل دستیابی هستند. 

4( نقاط روی مرز امکانات تولید، نقاط کارا هستند.
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یک شرکت صنعتی که به تولید دو کاالی x و y اشتغال دارد با ناکارایی - 82

و وجود نیروی انسانی مازاد در تولید کاالی x روبه روست. اگر وضعیت این 

شرکت در »مرز امکانات تولید« به شکل نقطۀ »الف« نشان داده شده باشد 

به ترتیب حرکت به نقطه های »ب« و »د« نشان دهندۀ چه تغییراتی است؟ 

1( استفاده از کارگرانی که مازاد هستند در تولید کاالی x بیشتر- استفاده از کارگران در تولید y بیشتر
2( فرستادن کارگران زیادی به تولید کاالی y - اختصاص دادن کارگران مازاد به تولید کاالی y بیشتر

3( استفاده از کارگرانی که مازاد هستند در تولید کاالی y - فرستادن کارگران مازاد به بخش های دیگری که در ارتباط با تولید کاالی x هستند. 
4( استفاده از کارگران مازاد در تولید کاالی x بیشتر- استفاده از بقیۀ کارگران مازاد در تولید همان کاالی قبلی

در یک کشور در حال توسعه برای تأمین کادر درمان، تصمیم گرفته شد، دانش آموزانی که در رشته های مختلف ادبی یا ریاضی یا - 83
زیست شناسی استعداد دارند را تشویق کنند تا همه در رشتۀ پزشکی ادامۀ تحصیل دهند. کدام گزینه، بیانگر شرایط این کشور است؟

1( این کشور از منابع و امکانات و نیروی انسانی خود بیشترین استفاده را می برد. 
2( استفاده از دانش آموزان نخبه در تکمیل کادر پزشکی جامعه، تالش برای به دست آوردن کارایی و یافتن موقعیت های پیشرفت. 

3( این کشور هر فرصتی را برای استفادۀ بهتر از منابع و نیروی انسانی خود به کار می گیرد.
4( استفاده این کشور از نیروی انسانی ناکار است، می تواند برخی از آنان را در تولید کاال یا خدمت دیگری قرار دهد بدون اینکه تولید کاال یا خدمت دیگر کاهش یابد. 

الگو ...................... است و الگوی مرز امکانات تولید یکی از الگوهای اقتصادیست که ...................... . - 84
1( نمایشی پیچیده از واقعیت با ذکر تمام جزئیات - درک بهتری از ایده - بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب می دهد.

2( نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده و بدون جزئیات غیر الزم - نحوۀ ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی را نشان می دهد. 
3( نمایشی پیچیده از واقعیت با ذکر تمام جزئیات - نحوه ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی را نشان می دهد.

4( نمایش ساده از واقعیتی پیچیده و بدون جزئیات غیر الزم - درک بهتری از ایده - بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب می دهد. 

یک خودروساز آسیایی با توجه به هزینه های تولید و با در نظر گرفتن تقاضای - 85
دو  »شاسی بلند  خودروی  مدل  دو  از  معینی  تعداد  است،  گرفته  تصمیم  بازار 
دیفرانسیل« و »شاسی بلند چهار دیفرانسیل« را تولید کند. در نمودار زیر، منحنی 

مرز امکانات تولید برای دو مدل خودروی شاسی بلند، نشان داده شده است. 
الف( نقطۀ B بیانگر چه مفهومی است؟ 

ب( حرکت از نقطه A به نقطه C نشان دهندۀ چه فعالیتی است؟

1( الف( تولید صفر دستگاه خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل« ب( تولید 150 دستگاه خودروی شاسی بلند »چهار دیفرانسیل« و کاهش 100 دستگاه خودروی 
شاسی بلند »دو دیفرانسیل«

2( الف( تولید صفر دستگاه خودروی شاسی بلند »چهار دیفرانسیل« ب( کاهش 100 دستگاه خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل« و افزایش 100 دستگاه خودروی 
شاسی بلند »چهار دیفرانسیل« 

3( الف( تولید 250 دستگاه خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل« ب( از دست دادن 100 دستگاه خودروی شاسی بلند »چهار دیفرانسیل«

4( الف( تولید 250 دستگاه خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل« ب( از دست دادن 100 دستگاه خودروی شاسی بلند »چهار دیفرانسیل« و افزایش 150 دستگاه 

خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل«
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س1سوال

الف( کود زیستی بیش تر تولید می شود، درنتیجه از نقطه ی B به نقطه می A جابه جا می شویم. 

ب( تولید سم زیستی کاهش می یابد. درنتیجه تولید در نقطه ی C خواهد بود. 

ج( منحنی مرز امکانات تولید به نقطه ی D جابه جا خواهد شد، زیرا منابع بیشتری در اختیارداریم. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید، نشان دهنده ی این است که اقتصاد از بیش ترین منابعش استفاده نکرده است، درنتیجه س2سوال

اقتصاد ناکاراست. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: س3سوال

گزینه ی 1: تولید در نقطه ی د با فرض ثابت ماندن منابع، غیرقابل دستیابی است. 

گزینه ی 3: تولید در نقطه ی هـ کارا است و شرکت می تواند در این نقطه تولید بهینه داشته باشد. 

گزینه ی 4: در نقطه ی الف، تنها 400 واحد کاالی A تولید می شود و هیچ مقدار از کاالی B تولید نمی شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. به طور کلی بهتر است یک شرکت به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند.س4سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست:س5سوال

ج( هزینه ی هدررفته، غیرقابل دسترس است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س6سوال

الف( هر کارآفرین در مرحله ی اول باید منابع و عوامل تولید کار خود را شناسایی کند. 

نکته: محاسبه ی هزینه ی فرصت در زمانی است که بخواهیم بین دو گزینه انتخاب کنیم. 

ب( مقدار کارایی روی تمامی نقاط موجود بر روی خط امکانات تولید، یکسان است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س7سوال

الف( مرز امکانات، اجازه ی محاسبه هزینه ی فرصت را هنگامی که بیش از یک کاال تولید می کنیم، می دهد، زیرا یک کاال هزینه فرصتی ندارد. 

ب( قید بودجه مربوط به خرید کاال برای مصرف است. در اینجا باید مرز امکانات تولید ذکر می شد. 

پاسخنامه تشریحی

درس چهارم )فصل اول(
دهم
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. س8سوال

الف( منحنی امکانات تولید جایی است که کارایی به نهایت خود می رسد، بنابراین می توان گفت بهتر است روی آن تولید کرد تا در درون آن. 

ب( اگر یک شرکت با کشور، هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد و این تغییر باعث شود وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کار 

است، یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد. 

ج( هر چقدر از مبدأ مختصات دورتر شویم، میزان کارایی بیشتر می شود، درنتیجه یکی از این نقاط نزدیک به مبدأ مختصات است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س9سوال

ب( تنها در صورت افزایش منابع، نقاط باالی منحنی امکانات تولید )خارج از منحنی امکانات تولید( قابل دسترس خواهند بود. 

د( هنگامی که پول شما برای استفاده از کاالها محدود است، یعنی قید بودجه دارید، نه مرز امکانات تولید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س10سوال

الف( مرز امکانات تولید خطی است که جداکننده ی مقدار قابل تولید و غیرقابل تولید است. همان طور که از نام خط پیداست، انتها هم دارد. 

ب( الگوی مرز امکانات تولید چون با تولید درگیر است. اقتصادی است. 

B نقاطی هستند که  A و  Y باشد، نقاط  X و  ج( با فرض این که منحنی زیر، مرز امکانات تولید برای کاالهای 

هزینه ی فرصت یک کاال به حداکثر خود می رساند.

د( این که به درآمد آینده آن قدر مطمئن باشیم که از پس انداز غافل شویم، در واقع حاکی از اعتمادبه نفس

بیش ازحد است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س11سوال

الف( نقطه ی X به دلیل این که خارج از محدوده ی مرز امکانات تولید است، دست نیافتنی محسوب می شود.

ب( نقطه ی Y به دلیل این که زیر منحنی است، ناکارا محسوب می شود. این نقطه از تمامی امکانات تولید استفاده نشده است و با امکانات موجود می توان تولید 

بیشتری انجام داد. 

ج( هر نقطه ای که روی منحنی واقع شده، کارا است، چون از نهایت منابع استفاده می شود. 

د( هر نقطه که به یکی از محورها نزدیک تر باشد، در آن نقطه منابع بیشتر مصرف تولید آن کاال می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س12سوال

الف( زمانی کارایی ایجاد می شد که به سمت پیشرفت حرکت کنیم، پس تالش برای کارایی همان تالش برای یافتن موقعیت برای پیشرفت است. 

ب( حتی برای تولید کاالهای رایگان، زمان و پول هزینه می شود، پس چیزی به تمام ناهار مجانی وجود ندارد. 

ج( این شرکت می توانسته به جای CD، مداد یا خودنویس تولید کند. این موضوع هزینه ی فرصت آن ها است، اما هزینه ی مواد اولیه جزئی از هزینه ی فرصت نیست. 

د( با کاهش بودجه، خط بودجه هم به سمت چپ حرکت می کند، زیرا کل میزان پول کم شده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در نقاط روی منحنیس13سوال
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س14سوال

الف( »سرمایه ی مالی« مستقیمًا در تولید نقش ندارد بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند. 

ب( عوامل انسانی برترین عامل تولید به شمار می رود، زیرا وظیفه ی ترکیب سایر عوامل تولید را نیز بر عهده دارد.

ج( در هر کسب وکاری نوآوری ضرب در خطرپذیری، میزان کارآفرینی را نشان می دهد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س15سوال

الف( توزیع درآمد باید عادالنه باشد، یعنی هر فرد به میزان مشارکت و قبول خطر در میزان سود یا زیان شریک باشد. 

ب( کاالی سرمایه ای بادوام است، یعنی از خدمات آن در طول زمان و در جریان تولید استفاده می شود، مثل یخچال در مغازه ی بستنی فروشی. 

ج( تولیدکنندگان بر اساس انگیزه هایشان به دو گروه انتفاعی )باانگیزه ی کسب سود( و غیرانتفاعی )با انگیزه های غیرمالی( تقسیم می شوند. 

دقت کنید: امکان دارد هر دو تولیدکننده سود کسب کنند اما مهم انگیزه ی آن ها از کسب وکار است. 

د( انسان باید بهترین استفاده را از منابع بکند. یعنی با کسب بیشترین مقدار منافع، میزان بیشتری از رفاه را فراهم کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س16سوال

امور فرهنگی: سرمایه گذاری اجتماعی  کارخانه مواد غذایی: سرمایه گذاری مولد  

احداث جاده ها: سرمایه گذاری زیربنایی  ساخت نیروگاه ها: سرمایه گذاری زیربنایی  

خودروسازی: سرمایه گذاری مولد 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر با صرفه جویی، مردم سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند. با گذشت زمان، ظرفیت تولیدی توسعه می یابد و مرز امکانات س17سوال
تولید به سمت باال حرکت می کند. این نمودار مرز امکانات جدید )N( و قبلی را نشان می دهد. رشد اقتصادی هم چنین اجازه ی مصرف بیشتر کاال را هم می دهد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های نادرست: س18سوال

گزینه ی 1: در نقطه ی هـ به ترتیب حداکثر 400 واحد کاالی A و 300 واحد کاالی B تولید می شود. 

گزینه ی 3: نقاط خارج از مرز امکانات تولید، غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد.

گزینه ی 4: با توجه به نقاط ب و هم هزینه ی فرصت تولید بیش تر 300 واحد کاالی A، صرف نظر از تولید ۶00 واحد کاالی B است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. س19سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. منحنی مرز امکانات تولید در واقع تمام مقادیر توید کاال است که می توان با استفاده از تمام منابع تولید کرد. نقاط خارج س20سوال

از این منحنی )در اینجا Y( خارج از دسترس و با امکانات موجود غیرقابل تولید هستند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س21سوال

الف( در نقطه ی ب 400 واحد کاالی A و 400 واحد کاالی B تولید می شود. برای تولید کاالی B بیش تر، باید به سمت راست و پایین در طول مرز امکانات 

تولید جابه جا شویم. )یعنی از نقطه ی ب به ج برویم( 

در نقطه ی ج، ۶00 واحد کاالی B )یعنی 200 واحد بیشتر از تولید در نقطه ی A( و 200 واحد کاالی A )200  واحد کمتر از تولید در نقطه ی A( تولید می شود، 

بنابراین هزینه ی فرصت 200 واحد کاالی B بیش تر، 200 واحد کاالی A است که شرکت باید از تولید آن صرف نظر کنند. 

ب( تولید در نقاط زیر منحنی مرز امکانات تولید، ناکارا است. )نقطه ی ر(

 ج( تولید در نقاط باالی منحنی مرز امکانات تولید، غیرممکن است. )نقطه ی هـ( 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. نام اختصاری منحنی مرز امکانات تولید PPF است. س22سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. منحنی مرز امکانات تولید، نشان دهنده ی حداکثر امکان تولید شرکت شما با منابع موجود است و سایر نقاط روی این س23سوال
منحنی، چگونگی تقسیم منابع کمیاب بین تولید کاالها را نشان می دهد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، هیچ احتیاجی به انتقال منابع از تولید یک کاال به تولید کاالی دیگری نیست.س24سوال

پاسخ سؤاالت 1 تا 3

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س25سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س26سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. درواقع نقطه x نشان می دهد اقتصاد این کشور با تمام پتانسیل خود نوشابه و پارچه تولید نمی کنند. نقطه y نشان می دهد س27سوال

که حتی اگر میزان تولید دو محصول را برای بهبود ظرفیت تولید کاهش یا افزایش دهیم، با به دلیل استفاده ی نادرست از منابع تاکنون رسیدن به نقطه نهایی 

هدف )y( امکان پذیر نخواهد بود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد، این نقاط با فرض ثابت س28سوال

ماندن منابع کشور، غیرقابل دستیابی هستند؛ زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد.س29سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر یک شرکت یا کشور، هر فرصتی را بر استفاده بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد س30سوال

آن شرکت یا کشور کار است.

که س31سوال دونده ای  مثال  به عنوان  است  پیشرفت  برای  موقعیت هایی  یافتن  معنای  به  کارایی  آوردن  به دست  برای  تالش  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه 

تخصص در 100 متر و 1500 متر دارد و فرد دیگر در همان تیم که فقط روی 100 متر تخصصی دارد در یک مسابقه بهتر است فرد اول در 1500 متر مسابقه 

دهد؛ زیرا برای او تفاوتی ندارد و فرد دوم هم در دوی 100 متر شرکت کند. هیچ یک از موقعیت خود نیز ناراحت نمی شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طورکلی، بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. نقاط خارج س32سوال

از مرز غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طورکلی بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات، تولید کند.س33سوال

از منابع موجود و در س34سوال با استفاده  تولید(  آنچه یک کسب وکار )همانند یک شرکت  بین  تولید مرزی است  گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز امکانات 

دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند، این کسب وکار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند.

در س35سوال موجود  منابع  از  استفاده  با  تولید(  شرکت  یک  )همانند  کسب وکار  یک  آنچه  بین  است  مرزی  تولید  امکانات  مرز  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه 

دسترسش می تواند تولید و آنچه نمی تواند.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. خطی که از اتصال نقاط بر روی منحنی الگوی مرز امکانات تولید حاصل می شود، مرز امکانات تولید گفته می شود و س36سوال

نشان دهنده حداکثر امکان تولید شرکت یا کشور با منابع موجود است.

به ساده ترین شکل ممکن س37سوال تا  است  الگو  استفاده می شود هم یک  زیست شناسی  در  که  انسان  بدن  آناتومی  الگوی  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه 

بخش های مختلف بدن انسان و نحوه ارتباط آن ها را نشان دهد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است.س38سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الگوی مرز امکانات تولید یکی از این الگوهای اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده - بستان های یک س39سوال

کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الگوی مرز امکانات تولیدس40سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در اقتصاد هم الگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیات دنیای واقعی را رها می کند تا به ما کمک کند بر آنچه اهمیت س41سوال

دارد متمرکز شویم.

پاسخ سؤاالت 1۸ تا 1۹

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س42سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. نقطۀ »ز« در زیر مرز امکانات تولید قرار دارد، این ناحیه نقاطی است که تولید در آن ناکار است. هر نقطه در زیر مرز س43سوال

امکانات تولید، نشان دهندۀ این است که اقتصاد بیشترین منابعش را استفاده نکرده است، اگر شرکت از امکانات در جهت تولید کره استفاده کند جهت حرکت 

منحنی به سمت »ج« یا »ب« خواهد بود و اگر امکانات را به سمت تولید خامه سوق دهد جهت منحنی از »هـ« به سمت »و« خواهد بود. اگر منابع را به صورت 

نسبی بخشی را در جهت تولید کره و بخش دیگر را برای تولید خامه مصرف کند حال بینابینی ایجاد خواهد شد که نقطه »د« است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س44سوال

B- نشان دهندۀ درون مرزهای تولید 

A- خط مرز تولید را نشان می دهد.

C- تولید بر روی مرز تولید 

D- خارج از مرز تولید را نشان می دهد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س45سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. با قیاس نقاط A و C نسبت به هم می توان هزینۀ فرصت از دست رفتۀ تولید هر کاال را در ازای کاالی دیگر مشخص کنیم.س46سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. درواقع منابع الزم برای تولید 1 تار فرشی با منابع الزم برای تولید 3 متر موکت برابر است.س47سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. توضیح گزینۀ 4 در رابطه با نقطۀ D که خارج از مرز قرارگرفته صحیح است.س48سوال
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. س49سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س50سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س51سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. درواقع نقطه x نشان می دهد اقتصاد این کشور با تمام پتانسیل خود نوشابه و پارچه تولید نمی کنند. نقطه y نشان می دهد س52سوال

که حتی اگر میزان تولید دو محصول را برای بهبود ظرفیت تولید کاهش یا افزایش دهیم، با به دلیل استفادۀ نادرست از منابع تاکنون رسیدن به نقطه نهایی هدف 

)y( امکان پذیر نخواهد بود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نقطه x ناکارآمدی در استفاده از منابع را نشان می دهد.س53سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد.س54سوال

از منابع موجود و در س55سوال با استفاده  تولید(  آنچه یک کسب وکار )همانند یک شرکت  بین  تولید مرزی است  پاسخ صحیح است. مرز امکانات  گزینه 1 

دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند، این کسب وکار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الگوی مرز امکانات تولیدس56سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن ذرت بیشتر، تولیدکننده ی ما باید از مقدار تولید پنبه خود صرف نظر کند، س57سوال

کاهش تولید پنبه هزینه فرصت ذرت بیشتر خواهد بود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر اقتصاد شروع به تولید پنبه بیشتری بکند )نقاط B و C( باید منابع را از محل تولید ذرت جابه جا کند و ذرتی که در س58سوال

نقطه A تولید می کند کاهش دهد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آن ها را داشته باشد، این نقاط با فرض ثابت س59سوال

ماندن منابع کشور، غیرقابل دستیابی هستند، زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر یک شرکت یا کشور، هر فرصتی را بر استفادۀ بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد س60سوال

آن شرکت یا کشور کار است.

که س61سوال دونده ای  مثال  به عنوان  است  پیشرفت  برای  موقعیت هایی  یافتن  معنای  به  کارایی  آوردن  به دست  برای  تالش  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه 

تخصص در 100 متر و 1500 متر دارد و فرد دیگر در همان تیم که فقط روی 100 متر تخصصی دارد در یک مسابقه بهتر است فرد اول در 1500 متر مسابقه 

دهد، زیرا برای او تفاوتی ندارد و فرد دوم هم در دوی 100 متر شرکت کند. هیچ یک از موقعیت خود نیز ناراحت نمی شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طورکلی، بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. نقاط خارج س62سوال

از مرز غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. به طورکلی بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات، تولید کند.س63سوال

از منابع موجود در س64سوال با استفاده  تولیدی(  تولید مرزی است بین آنچه یک کسب وکار )همانند یک شرکت  گزینه 1 پاسخ صحیح است. مرز امکانات 

دسترسش می تواند تولید کند و آنچه که نمی تواند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. خطی که از اتصال نقاط بر روی منحنی الگوی مرز امکانات تولید حاصل می شود، مرز امکانات تولید گفته می شود و س65سوال

نشان دهندۀ حداکثر امکان تولید شرکت یا کشور با منابع موجود است.

به ساده ترین شکل ممکن س66سوال تا  است  الگو  استفاده می شود هم یک  زیست شناسی  در  که  انسان  بدن  آناتومی  الگوی  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه 

بخش های مختلف بدن انسان و نحوۀ ارتباط آن ها را نشان دهد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است.س67سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الگوی مرز امکانات تولید یکی از این الگوهای اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده - بستان های یک س68سوال

کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در اقتصاد هم الگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیات دنیای واقعی را رها می کند تا به ما کمک کند بر آنچه اهمیت س69سوال

دارد متمرکز شویم.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاهش هزینۀ تولید یخچال - فریزر سبب می شود، امکان تولید بیشتر آن برای کارخانه فراهم شود و از 120 دستگاه س70سوال
به 1۸0 دستگاه افزایش یابد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به منحنی مرز امکانات تولید، چون این شرکت برای تولید 400 دستگاه بیشتر خودروی »سه سیلندر« از تولید س71سوال
100 دستگاه خودروی »شش سیلندر«، صرف نظر کرده است، پس هزینه افزایش تولید خودروی »سه سیلندر« کاهش 100 دستگاه خودروی شش سیلندر است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الگوی مرز امکانات تولید یکی از این الگوهای اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده - بستان های یک س72سوال
کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت ها: س73سوال

الف( انتقال از C به B و یا انتقال از B به A به معنای افزایش تولید اسلحه با استفاده از کارگران بیشتر است.

ب( انتقال از C به D و یا انتقال از B به Dبه معنای افزایش تولید کره با استفاده از منابع بیشتر است. 

پ( F به معنای ناکارایی اقتصاد و پیکار ماندن منابع و امکانات است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در شرایط »ناکارایی« از منابع و امکانات به طور کامل و درست استفاده نمی شود و می توان مقدار بیشتری از کاالهای س74سوال
موجود را تولید کرد یا کاالی جدیدی را تولید کرد، بدون اینکه از تولید کاالهای قبلی کاسته شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نقطۀ »الف« تولید با کارایی دارد و از همۀ امکانات و منابع استفاده شده و دچار اشتغال ناقص در مورد انواع منابع و س75سوال
نیروی کار هستند. 
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در نقطه »ج« منابع و نیروی کار پیکار و مازاد را بین تولید x و y تقسیم کرده و نیمی را به تولید بیشتر کاالی  x و نیمی را به تولید بیشتر کاالی y اختصاص داده است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. گلخانه دار در نقطه های B و F از همۀ توانایی و امکانات خود استفاده نمی کند و مثاًل بیکاری گسترده دارد، بنابراین س76سوال
برای انتقال به نقطۀ بهینه ای مانند F نیازی به بکار گیری یک فناوری جدید نیست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. منابع جامعه کمیاب است و وقتی از منابع و امکانات و زمان برای تولید ناهار دانش آموزان استفاده می شود، هر چند س77سوال
این ناهار برای دانش آموزان رایگان تمام شده است ولی برای جامعه هزینه داشته است و می توانست آن منابع را در تولید کاالی دیگری استفاده کند و این »هزینۀ 

فرصت اجتماع« نام دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نقطۀ )هـ(، 100 واحد کاالی A و 250 واحد کاالی A تولید می شود. برای تولید بیشتر کاالی A ، نیاز است شرکت س78سوال
به سمت چپ و باال در طول مرز امکانات تولید جابه جا شود، یعنی از نقطه )هـ( به نقطۀ )الف( برویم. در نقطۀ )الف(، تولیدات شرکت 250 واحد کاالی A است، 
 B الف( تولید می کند که 100 واحد کمتر از تولید کاالی( در نقطۀ A است. همچنین شرکت، 150 واحد کاالی )یعنی 150 واحد بیشتر از تولیدات در نقطه )هـ

در نقطۀ )هـ( است. بنابراین هزینۀ فرصت 150 واحد کاالی A بیشتر، 100 واحد کاالی B است. )که از تولید آن صرف نظر شده است.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر تولیدکننده بخواهد می تواند نقطۀ )د( را تولید کند، اما مرز امکانات تولید به ما نشان می دهد که اگر 150 واحد س79سوال
کاالی B تولید شود. بازهم منابع کافی برای تولید 250 واحد کاالی A )به جای 100 واحد(، وجود خواهد داشت. بنابراین شرکت ترجیح می دهد به جای تولید در 

نقطه )د( در نقطۀ )الف( تولید کند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، س80سوال
اقتصاد آن شرکت یا کشور کار است، یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بهتر است یک شرکت به جای تولید درون مرز امکانات، بر روی مرز امکانات تولید کند. س81سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در نقطۀ »ب« کارگران مازاد به تولید کاالی y فرستاده شده اند. س82سوال

در نقطه »د« از کارگران مازاد در بخش هایی که به تولید کاالی x کمک می کنند، استفاده می شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هنگامی که جامعه از استعدادهای مختلف نابه جا استفاده می کند یا تعداد زیادی نیروی انسانی را به شکل مازاد به تولید س83سوال
کاال یا خدماتی اختصاص می دهد، اقتصادش ناکار است و می تواند از برخی از آنان در کارهایی دیگر استفاده کند تا کاال یا خدمت دیگری را تولید کنند و در این 

حالت، تولید کاال یا خدمت قبلی کاهش نخواهد یافت. 

مانند س84سوال می کنند،  ساده  را  واقعیت  آن  جزئیات  گذاشتن  کنار  با  که  هستند  پیچیده  واقعیت های  از  نمایشی  الگوهای  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه 
نقشه های راه که ساختمان ها و درختان و ... را نمایش نمی دهد. »الگوی مرز امکانات تولید« نشان می دهد در یک کشور چگونه منابع کمیاب را بین تولید کاالهای 

موردنیاز تقسیم می کنند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( در نقطۀ B تعداد صفر دستگاه خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل« و 250 دستگاه خودروی شاسی بلند »چهار س85سوال
دیفرانسیل« تولید می شود. 

ب( حرکت از نقطۀ A به C نشان دهندۀ از دست دادن تولید خودروی شاسی بلند »دو دیفرانسیل« به تعداد 100 دستگاه است که در ازای آن به تولید خودروی 

شاسی بلند »چهار دیفرانسیل« 150 دستگاه اضافه می شود. 
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خانوارها و بنگاه ها، دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد هستند. نوع رفتار اقتصادی و مشارکت هرکدام از آن ها، می تواند در اقتصاد آن 

جامعه بسیار تأثیرگذار باشد.

 تعریف بنگاه: در علم اقتصاد »بنگاه« همان چیزی است که مردم معمواًل آن را به عنوان یک کسب و کار می شناسند. در واقع بنگاه های اقتصادی، 

همان انواع کسب و کارهایی است که در درس های گذشته با انواع آن آشنا شدیم. مؤسسات کسب و کار یا همان بنگاه ها می توانند شامل مزارع کشاورزی، 

فروشگاه ها، کسب و کارهای خویش فرمایی و ... باشند.

بعد از آشنایی با اصطالح بنگاه، می خواهیم با نحوۀ مشارکت خانواده ها در اقتصاد آشنا بشیم.

1- خانوارها کاالها و خدمات موردنیاز را از کسب و کارها خریداری می کنند.

2- خانوارها زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند.

 نکته: بنگاه ها، برای تولید کاالها و خدمات، باید از خانوارها منابع را خریداری یا اجاره کنند. مثاًل یک رستوران زنجیره ای، زمانی که افرادی را استخدام 

می کند، نیروی کار را از خانوارها، اجاره می کند.

 تعریف بازار:بازار جایی است که مصرف کننده و تولیدکننده به طور مستقیم با یکدیگرارتباط برقرارمیکنند و نوع رفتار اقتصادی هر کدام، 

بازار را به سمتی خاصمیکشاند.

 رفتار اقتصادی

نحوهتصمیمگیری و واکنش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نسبت به تغییراتی که دروضعیت اقتصادی به وجودمیآید را رفتار اقتصادیمیگوییم.

رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

1- عوامل مؤثر در رفتار اقتصادی آنان: قیمت کاال، درآمد، سلیقه، تبلیغات و قیمت سایر کاالها
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2-اگر رفتارآنهارا بر روی یک منحنیترسیم کنیم، منحنی تقاضا به صورت نزولی است؛ یعنی با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن 

افزایشمییابد. کاهشمییابد و با کاهش قیمت،مقدار تقاضا 

 مهمتریننکات:

 1-خطعمودینمودارمربوطبهقیمتوخطافقیآنمربوطبهمقدارتقاضااست.

 2-نمودارتقاضا،نزولیاست.)بهدلیلرابطهعکسقیمتومقدارتقاضا،یعنیهرچهمقدارتقاضارویمحورافقیبیشترمیشود،قیمتروی

محورعمودیکمترمیشود:پسنمودار،نزولیاست.(

↓ تقاضا ↑ قیمت

↑ تقاضا ↓ قیمت
← قیمت کاال و مقدار خرید )تقاضا( آن رابطه عکس دارند. در نتیجه 

 رفتار اقتصادی تولیدکنندگان

 1-عوامل مؤثر در رفتار اقتصادی آنان:سطح قیمت کاال، هزینههایتولید و پیشبینیتولیدکنندگان در مورد رونق یا رکود بازار

 2-عرضهکاال از طرف تولیدکننده با قیمت آن کاال رابطهمستقیم دارد.

 3-اگر رفتار اقتصادی آنان را روی یک محورترسیم کنیم، منحنی عرضه صعودی خواهد بود.

یعنی با افزایش قیمت مقدار عرضه افزایش و باکاهش قیمت عرضهکاال کاهش پیدامیکند.
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 1-خطعمودینمودار،مربوطبهقیمتوخطافقی،مربوطبهمقدارعرضهاست.

←افزایش قیمت سبب افزایش عرضه   2-نمودارعرضه،صعودیاست.یعنیتولیدکنندگانباامیدکسبسودواردمیدانمی شوند.درنتیجه 

می شود و بالعکس.

 ↑ عرضه ↑ قیمت

↓ عرضه ↓ قیمت
← قیمت کاال و مقدار عرضه رابطه مستقیم دارند. در نتیجه 
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چرا قیمت، مهم ترین عامل در تصمیم گیری ماست؟- ۸۶

پاسخ: زیرا اگر ببینیم قیمت یک کاال افزایش پیدا کرده، یا از مقدار خریدمان کم می کنیم و یا از خرید منصرف می شویم. باتوجه به این رفتار اقتصادی، ما متوجه 

می شویم که: قیمت کاال با مقدار خرید )تقاضای خرید( رابطۀ معکوس دارد.

کاالها نسبت به همدیگر به دو دسته تقسیم می شوند:

 1- کاالهای جانشین )جایگزین(: دو کاالیی که از جهت مصرف مانند هم هستند و در صورت نبود یکی از کاالها می توان از کاالی دیگر )جانشین 

– رد غالب جایگزین( استفاده کرد.

مانند: چای و قهوه یا قند و شکر و یا گوشت قرمز و گوشت سفید

 2- کاالهای مکمل: دو کاالیی که باید به صورت مکمل )تکمیلی( مصرف شوند، تا یک نیاز مشخص را برطرف سازند.

مانند: قند و چای یا مسواک و خمیردندان یا ماشین و بنزین

تعادل و قیمت تعادلی: هرگاه میزان عرضه یک کاال توسط تولیدکننده با میزان تقاضای مصرف کننده از همان کاال برابر باشد؛ به صورتی که نه 

تولیدکننده بیشتر از مقدار تقاضای مصرف کننده کاال تولید کند )مازاد عرضه یا کمبود تقاضا( و نه تقاضای مصرف کننده با عدم وجود کاال مواجه شود )مازاد تقاضا 

یا کمبود عرضه( آن کاال به قیمت تعادلی رسیده است. 

 نکته:عاملی کهاین هماهنگی را ایجاد و عرضه و تقاضا را مساویمیکند، قیمتکاال است.

   اگر در بازار کمبود، یا مازاد باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟- ۸7

 1. بررسی حالت کمبود در بازار: 

در این بازار گروهی از مصرفکنندگانی که نتوانستهاند محصول را خریداری کنند، حاضرهستند مبلغ بیشتری بپردازند تا به محصول مورد 

نیاز خود برسند.این افزایش قیمت،هم عامل تحریککنندهای برای تولیدکننده است که تولید خود را افزایش دهد و هم سایرمصرفکنندگان 

از مصرف خودمیکاهند.این افزایش قیمت تا آن جایی که فاصلهعرضهو تقاضا از بین برود ادامه پیدامیکند و بازار به حالت تعادلمیرسد.

 2. بررسی حالت مازاد در بازار: 

در این بازار چون گروهی از تولیدکنندگاننمیتوانند کاالی خود را بفروشند، مجبورمیشوند که قیمت را کاهش دهند.این کاهش قیمت 

هم عامل تحریک مصرفکنندهمیشود تا خرید و تقاضای خود را افزایش دهد و هم تولیدکننده عرضهخود را کم کند.این کاهش قیمت تا جایی ادامه 

دارد که فاصلهعرضه و تقاضا از بین برود و در بازار،تعادل برقرار شود.

نمودار حالت کمبود و مازاد عرضه در بازار:
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با توجه به نمودار، کدام گزینه به پرسش های زیر پاسخ صحیحی می دهد؟ - 1

الف( در کدام نقطه، مصرف گوشت به حداقل خود می رسد؟ 

ب( در صورت حرکت از نقطه ی B به C چه اتفاقی رخ می دهد؟ 

1( الف: A ب: از مقدار مصرف گوشت کاسته و به مقدار مصرف شیر افزوده می شود. 

2( الف: D ب: از مقدار مصرف گوشت کاسته و به مقدار مصرف شیر افزوده می شود. 

3( الف: A ب: از مقدار مصرف شیر کم می شود و به مقدار مصرف گوشت اضافه. 

4( الف: D ب: از مقدار مصرف شیر کم می شود و به مقدار مصرف گوشت اضافه.

با فرض این که نقاط A و B و C بر روی منحنی ............ قرار داشته باشند، وضع نقطه ی A در مقایسه با C چگونه است؟ - 2

1( عرضه- قیمت و مقدار بیشتر 

2( عرض- قیمت و مقدار کم تر 

3( تقاضا- قیمت بیشتر و مقدار کمتر 

4( تقاضا- قیمت کم تر و مقدار بیشتر 

با توجه به جدول »تقاضا، عرضه و قیمت« روبه رو، کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 3

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به تومان(ردیف
115,0004020
217,0003525
318,0003030
420,0002045
523,0001550

الف( میزان مازاد یا کمبود عرضه در سطح قیمت 17,000 تومان چند کیلو است؟ 

ب( میزان مازاد یا کمبود تقاضا در سطح قیمت 20,000 تومان چند کیلو است؟ 

ج( کدام ردیف جدول بیان گر برابری میان »تقاضا و عرضه« است و نام اصطالح اقتصادی آن چیست؟ 

1( الف( 15 کیلو مازاد عرضه ب( 30 کیلو مازاد تقاضا ج( ردیف 3- قیمت و مقدار تعادلی 

2( الف( 10 کیلو کمبود عرضه ب( 30 کیلو مازاد تقاضا ج( ردیف 5- قیمت تعادلی 

3( الف( 10 کیلو کمبود عرضه ب( 25 کیلو کمبود تقاضا ج( ردیف 3- قیمت و مقدار تعادلی 

4( الف( 15 کیلو مازاد عرضه ب( 25 کیلو کمبود تقاضا ج( ردیف 5- مقدار تعادلی

سواالت تستی

درس پنجم )فصل دوم(
دهم
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کدام گزینه به دو پرسش زیر پاسخ درست و کامل می دهد؟ - 4

الف( اگر بازار در تعادل نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ 

ب( در چه صورتی می توان تصویر کامل تری از پیشرفت اقتصادی یک کشور به دست آورد.

1( الف: دست های نامرئی بازار را به شکل خودکار به سمت تعادل هدایت می کنند. ب: ترکیب معیارهای اندازه گیری رشد اقتصادی و شاخص هایی مثل امید 

به زندگی و ... 

2( الف: بازار فلج خواهد شد و به علت عدم وجود تعادل، بازار از هم خواهد پاشید. ب: ترکیب معیارهای اندازه گیری رشد اقتصادی و شاخص هایی مثل امید به 

زندگی و ... 

3( الف: بازار فلج خواهد شد و به علت عدم وجود تعادل، بازار از هم خواهد پاشید. ب: درصورتی که بتوان به رقمی واقعی از رشد اقتصادی دست پیدا کرد. 

4( الف: دست های نامرئی بازار را به شکل خودکار به سمت تعادل هدایت می کنند. ب: درصورتی که بتوان به رقمی از رشد اقتصادی دست پیدا کرد.

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ - 5

الف( ازآنجایی که اجتماع دارای امکانات محدود است، در دانش اقتصاد تنها با انتخاب های اجتماعی روبه رو هستیم. 

 تالش می کنند از دو راه مقدار تقاضا و مصرف سیگار را کم کنند، در یکی از این طریق از قیمت به عنوان 
ً
ب( سیاست گذاران معموال

ابزاری برای مدیریت مصرف استفاده می شود. 

ج( مرز امکانات تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کاال تولید می کند، مجسم کنیم. 

د( از طریق مبادله می توان بدون کاستن از تولید یک کاال از کاالی دیگر هم مصرف کند و این یعنی دیگر با منابع کمیاب روبه رو نخواهیم بود. 

4( ص-غ –غ - ص 3( غ- ص- ص- غ  2( ص- ص-غ- غ   1( غ- غ- ص- ص  

در نمودار عرضه و تقاضا به ترتیب، نقاط باالی قیمت تعادلی، وضعیت ....... و نقاط پایین قیمت تعادلی، وضعیت ......... را در بازار - 6

رقم می زنند. در وضعیت بیان شده ی دوم اگر قیمت ها ....... یابد، به نقطه ی تعادلی می رسیم. 

2( مازاد تقاضا- کمبود تقاضا- کاهش  1( کمبود تقاضا- مازاد عرضه- کاهش 

4( مازاد عرضه- مازاد تقاضا- افزایش 3( کمبود عرضه- مازاد عرضه- افزایش 

به ترتیب قانون تقاضا به چه معناست و درصورتی که مقدار عرضه بیش تر از تقاضا باشد، چه وضعیتی در بازار به وجود می آید و تغییر - 7

قیمت ها در چه جهتی خواهد بود؟

1( با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضای آن نیز کاهش می یابد- مازاد عرضه- کاهش 

2( مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد. به طوری که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، 

مقدار تقاضا افزایش می یابد- مازاد عرضه- کاهش 

3( مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای عکس دارد. به طوری که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، 

مقدار تقاضا افزایش می یابد- کمبود عرضه- افزایش

4( با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضای آن نیز کاهش می یابد. کمبود عرضه- افزایش
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جدول زیر بیانگر مقادیر تقاضا و عرضه و قیمت یک کاالی خاص در یک جامعه ی فرضی است. در این صورت: - 8

الف( کدام ردیف جدول بیانگر وضعیت »تعادل« در بازار است؟ 

ب( به ترتیب اختالف مقدار تقاضا در ردیف 2 و مقدار عرضه در ردیف 7، از مقدار تعادلی کدام است؟

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به ریال(ردیف

13001000100

2500850250

3700700400

4900550550

51100400700

61300250850

715001001000

2( الف( ردیف 3، ب( 300- 450 1( الف( ردیف 4، ب( 400- 350  

4( الف( ردیف 4، ب( 300- 450  3( الف( ردیف 3، ب( 400- 350 

نمودار زیر، بیانگر مقادیر عرضه و تقاضای یک کاال در قیمت های مختلف است، با توجه به آن: - 9

الف( در قیمت 10,000 ریال، تفاضل میزان عرضه نسبت به 

مقدار عرضه ی تعادلی چه قدر است؟ 

ب( در قیمت 8,000 ریال و 5,000 ریال، به ترتیب بازار با چه 

شرایطی روبه رو است؟ 

ج( در کدام سطح از قیمت و مقدار، دریافتی تولیدکننده به 

حداکثر می رسد و مقدار آن کدام است؟ 

بین عرضه و  بین رفتن فاصله ی  از  د( کدام عامل موجب 

تقاضا و هماهنگی رفتار اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده 

در قیمت 4,000 ریال می شود؟ 

1( الف( 15 ب( 10 کیلو کمبود تقاضا- 20 کیلو مازاد تقاضا ج( 10000 و 30- 300,000 د( 7,000 ریال افزایش قیمت 

2( الف( 15 ب( 10 کیلو کمبود تقاضا- 20 کیلو مازاد تقاضا ج( 7000 و 15- 105,000 د( 3.000 ریال افزایش قیمت 

3( الف( 30 ب( 10 کیلو مازاد تقاضا- 20 کیلو کمبود تقاضا ج( 7000 و 15- 105,000 د( 3.000 ریال کاهش قیمت 

4( الف( 30 ب( 10 کیلو مازاد تقاضا- 20 کیلو کمبود تقاضا ج( 10000 و 30- 300,000 د( 7,000 ریال افزایش قیمت
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با توجه به مفهوم حساسیت قیمتی تقاضا، کدام نمودار مربوط به تغییرات قیمت نان به عنوان یک کاالی ضروری است و در این - 10

رابطه چه می توان گفت؟

1( حساسیت قیمتی تقاضا برای کاالی ضروری زیاد است.

2( حساسیت قیمتی تقاضا برای کاالی ضروری کم است.

3( حساسیت قیمتی تقاضا برای کاالی ضروری زیاد است.

4( حساسیت قیمتی تقاضا برای کاالی ضروری زیاد است.

کدام گزینه دربرگیرنده پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 11

الف( در رابطه با قانون تقاضا می توان گفت: 

ب( رابطه ی تقاضا با درآمد ....... است. 

ج( رفتار عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار باید ....... باشد. 

د( واکنش تولیدکننده به شرایط مازاد عرضه در بازار چیست؟ 

1( الف: با افزایش قیمت کاال، میزان مصرف افزایش پیدا خواهد کرد. ب: منفی ج: هماهنگ د: سعی می کند با کاهش قیمت کاالی بیشتری بفروشد. 

2( الف: با افزایش قیمت کاال، میزان مصرف کاهش پیدا خواهد کرد. ب: مثبت ج: هماهنگ د: سعی می کند یا کاهش قیمت، کاالی بیشتری بفروشد. 

3( الف: با کاهش قیمت کاال، میزان مصرف کاهش پیدا خواهد کرد. ب: مثبت ج: در یک راستا د: سعی می کند یا افزایش قیمت، سود بیشتری از فروش کاال ببرد. 

4( الف: با کاهش قیمت کاال، میزان مصرف افزایش پیدا خواهد کرد. ب: منفی ج: در یک راستا د: سعی می کند با افزایش قیمت، سود بیشتری از فروش کاال ببرد.

با توجه به جدول »تقاضا، عرضه، قیمت« الف( در کدام قیمت به اندازه 250 واحد مازاد عرضه وجود دارد؟ در قیمت....... مازاد - 12

تقاضا وجود دارد. 
مقدار عرضهمقدار تقاضاقیمت

10015000

2001200300

300۸00550

400۶50۶50

500450700

۶00250۹00

70001200

2( الف( 500- ب( باالتر از 400  1( الف( 500- ب( پایین تر از 400  

4( الف( 300- ب( باالتر از 400 3( الف( 300- ب( پایین تر از 400  
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با توجه به نمودار منحنی .................. علت حرکت از نقطه ی A به B کدام است؟ - 13

1( تقاضا- افزایش عرضه  

2( عرضه- کاهش قیمت کاال 

3( تقاضا- کاهش مقدار عرضه 

4( عرضه- افزایش قیمت کاال

پاسخ درست و کامل پرسش های زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟ - 14

الف( کدام اثر و نتیجه، مربوط به برقراری ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه در فعالیت های بورس تلقی می شود؟ 

ب( در مؤسسه ی 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 ازجمله ........... 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 عمده ی کاالها و خدمات مثل خریدهای دولتی از روش ........... استفاده می کنند.

1( الف( کاهش نرخ تورم ب( ماشین آالت ج( کاغذی- اسکناس د( مزایده و مناقصه- مناقصه- مزایده 

2( الف( تنظیم معامالت بازار سرمایه با نیروی کار ج( فلزی- طال و نقره د( مناقصه و مزایده- مزایده- مناقصه

3( الف( افزایش حجم سرمایه گذاری ب( مواد اولیه ج( فلزی- مفرغ و نیکل د( رقابت و انحصار- مزایده- مناقصه 

4( الف( اجرای پروژه های بزرگ خصوصی و دولتی ب( سردخانه چ( پول کاغذی- رسیدهای جایگزین پول د( رقابت و انحصار- مزایده- مناقصه

جدول زیر، نمودار: »تقاضا، عرضه، قیمت« در یک جامعه بازاری فرضی است، به ترتیب کدام ردیف های جدول بیان گر: - 15

مقدار عرضه به کیلومقدار تقاضا به کیلوقیمت را به ریالردیف

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200

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

ب( کمبود عرضه است؟ 

ج( مازاد عرضه است؟ 

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

2( الف( ردیف: 4- مقدار تعادلی ب( ردیف 5 ج( ردیف 3

3( الف( ردیف: 7- قیمت و مقدار تعادلی ب( ردیف 5 ج( ردیف 3 

4( الف( ردیف: 7- قیمت تعادلی ب( ردیف 3 ج( ردیف 5
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با توجه به نمودار زیر: - 16

الف( کدام شماره، بیانگر مازاد عرضه است؟ 

ب( کدام دونقطه، 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؟ 

هـ( کدام دو عدد بیانگر »عرضه صفر« است؟ 

و( کدام دو عدد مبین »تقاضای صفر« است؟ 

1( الف( 1 ب( C- 250- ۶00 ج( 3 د( N و M هـ( 100 , 1200  و 400  , 1200

2( الف( 1 ب( B – 250- ۶00 ج( د( N و M هـ( 100 , 1200 و 1200 , 400

3( الف( 3 ب( B – ۶00 – 250 ج( 2 د( M و N هـ( 1200 , 100 و 1200 , 400

4( الف( 3 ب( C – ۶00- 250 ج( 1 د( M و N هـ( 1200 , 100 و 400 , 1200

با توجه به نمودار منحنی................ علت حرکت از نقطه ی M به N، کدام است؟- 17

1( عرضه- قیمت باالتر و عرضه ی کمتر 

2( تقاضا- قیمت پایین تر و تولید بیش تر 

3( عرضه- قیمت بیشتر و عرضه ی بیشتر 

4( تقاضا- توانایی تولید کم تر و قیمت باالتر 

حرکت روی منحنی عرصه از چپ به راست نشان دهنده ی کدام مورد است؟ - 18

2( افزایش مقدار و کاهش قیمت  1( کاهش مقدار و کاهش قیمت 

4( کاهش مقدار و افزایش قیمت 3( افزایش مقدار و افزایش قیمت 

پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه است؟ - 19

الف( در رابطه با واقعیت کدام مورد نادرست است؟ 

ب( چه عاملی روی رفتار مصرف کننده تأثیری نمی گذارد؟ 

1( الف( در قیمت باالتر از قیمت تعادلی- عرضه کننده، قیمت را کاهش می دهد. ب( تحصیالت 

2( الف( اگر قیمت ها کاهش یابد، مقدار مصرف افزایش می یابد. ب( اعتقادات 

3( الف( با افزایش قیمت مازاد عرضه کننده مثبت می شود. ب( کاهش هزینه تولید 

4( الف( با رقابتی شدن بازار فروش، کنترل فروشنده بر قیمت کم می شود. ب( درآمد
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عبارات کدام گزینه بیان گر پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 20

الف( مازاد عرضه و کمبود عرضه در کدام موقعیت نسبت به نقطه ی تعادل قرار دارند؟ 

ب( در مورد کاالیی مانند دارو کشش قیمتی تقاضا ....... و شیب منحنی تقاضا ....... است، یعنی ....... 

ج( به ترتیب هریک از موارد زیر به کدام نوع بازار اشاره دارد؟

»بازار ماکارونی- فروشندگان آثار هنری- شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی« 

1( الف( مازاد عرضه باالی نقطه ی تعادل و کمبود عرضه پایین نقطه ی تعادل ب( زیاد- کم- عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت زیاد است ج( رقابتی- 

مزایده- انحصاری 

2( الف( مازاد عرضه باالی نقطه ی تعادل و کمبود عرضه پایین نقطه ی تعادل ب( کم- زیاد- عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت کم است. ج( رقابتی- 

مزایده- انحصاری 

3( الف( مازاد عرضه پایین نقطه ی تعادل و کمبود عرضه باالی نقطه ی تعادل ب( کم- زیاد- عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت کم است. ج( انحصاری- 

مناقصه- رقابتی

4( الف( مازاد عرضه پایین نقطه ی تعادل و کمبود عرضه باالی نقطه ی تعادل ب( زیاد- کم- عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت زیاد است ج( انحصاری- 

مناقصه- رقابتی

با فرض این که نقاط A و B بر روی منحنی ....... قرار داشته باشد، وضع نقطه ی A در مقایسه با نقطه ی B چگونه است؟ - 21

1( تقاضا- قیمت کمتر و مقدار بیشتر 

2( عرضه- قیمت بیشتر و مقدار کم تر 

3( تقاضا- قیمت بیشتر و مقدار کم تر 

4( تقاضا- قیمت و مقدار بیشتر

موارد کدام گزینه تکمیل کننده ی جاهای خالی عبارات زیر است؟ - 22

الف( شیب زیاد منحنی تقاضا به معنای ....... و ....... کاال است. 

ب( اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، می گوییم به دلیل وجود ....... ، قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می رود. 

ج( شرکت توانیر در کشور ما و شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی به ترتیب دارای بازار ........... و .......... هستند.

1( الف( کم بودن کشش قیمتی تقاضا- ضروری بودن ب( کمبود )یعنی فزونی تقاضا بر عرضه( ج( انحصار در خریدوفروش- انحصار در فروش 

2( الف( زیاد بودن کشش قیمتی تقاضا- تجملی بودن ب( کمبود )یعنی فزونی تقاضا بر عرضه( ج( انحصار در خریدوفروش- انحصار در فروش 

3( الف( زیاد بودن کشش قیمتی تقاضا- تجملی بودن ب( مازاد )یعنی فزونی عرضه بر تقاضا( ج( انحصار در فروش- انحصار در خریدوفروش 

4( الف( کم بودن کشش قیمتی تقاضا- ضروری بودن ب( مازاد )یعنی فزونی عرضه بر تقاضا( ج( انحصار در فروش- انحصار در خریدوفروش
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تولید می کند، کدام گزینه - 23 را   y و   x تنها دو کاالی  بنگاه قرضی است که  به یک  به منحنی مرز امکانات زیر که مربوط  با توجه 

صحیح است؟ 

1( نقطه ی A بیشترین مقدار تولید کاالی y و نقطه ی B کم ترین مقدار تولید کاالی x را نشان می دهد.

2( در نقطه ی B مقدار تولید کاالی y، 300 واحد کم تر از نقطه ی C است. 

3( هزینه ی فرصت تولید 200 واحد بیشتر کاالی x، 300 واحد کاالی y است که بنگاه از تولید 

آن صرف نظر می کند. 

4( در صورت افزایش تقاضا برای کاالی y، بهتر است بنگاه به جای تولید در نقطه ی B به تولید 

در نقطه ی C جابه جا شود.

کدام مورد بیانگر »قیمت تعادلی و مقدار تعادلی« است؟ - 24

2( قیمت 200- مقدار تقاضاها- مقدار عرضه ها  1( قیمت 150- مقدار تقاضا ۶0- مقدار عرضه 150 

4( قیمت 300- مقدار تقاضا 300- مقدار عرضه 400 3( قیمت 250- مقدار تقاضا 250- مقدار عرضه 300  

با افزایش درآمد، میزان مصرف کاالی معمولی و پست چه تغییر می کند؟ - 25

1( میزان مصرف هر دو کاال یک اندازه کاهش می یابد. 

2( میزان مصرف کاالی معمولی افزایش و مصرف کاالی پست کاهش پیدا می کند. 

3( با افزایش درآمد، میزان مصرف هر دو افزایش می یابد. 

4( میزان مصرف آن ها تغییر نمی کند.

عبارات کدام گزینه در خصوص عرضه کنندگان و منحنی عرضه نادرست است؟ - 26

1( فروشندگان همان بنگاه های ارائه کننده کاال یا خدمات و نیز عوامل فروش آن ها هستند. 

2( طبق قانون عرضه، با افزایش قیمت، مقدار عرضه از هر کاال افزایش می یابد و بالعکس. 

3( هزینه های تولید: مانند قیمت مواد اولیه، اگر قیمت مواد اولیه افزایش یابد، هزینه های تولید افزایش می یابد و میزان تولید کاال کاهش می یابد. 

4( ابداعات و اختراعات معمواًل با افزایش هزینه ها و کاهش به کارگیری نیروی انسانی، اثر منفی بر مقدار تولید و عرضه دارد.

کدام گزینه به منافع حاصل از صادرات برای تولیدکنندگان اشاره دارد؟ - 27

1( استفاده از کاالهای خارجی که مشابه آن ها در داخل تولید نشده است. 

2( استفاده از کاالهای خارجی که از کاالهای مشابه داخلی ارزان تر و مرغوب تر هستند. 

3( کسب ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی 

4( فروش محصوالت خود در بازارهای بزرگ تر
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چند مورد از عبارت های زیر در خصوص تقاضاکنندگان و نمودار تقاضا نادرست است؟ - 28

الف( با فرض ثابت بودن قیمت کاال، تقاضا برای کاال به صورت مثبت با درآمد ارتباط دارد. افزایش در درآمد سیب افزایش در مقدار 

تقاضا در هر قیمت می شود.

با  برای آن کاهش می یابد، کاالی پست، کاالیی است که  تقاضا  افزایش درآمده  با  به کاالیی گفته می شود که  ب( کاالهای معمولی 

کاهش درآمد، تقاضا برای آن کم می شود و با افزایش درآمد میزان مصرف آن کاال افزایش می یابد.

ج( عالوه بر قیمت و درآمد، عوامل دیگری مانند سلیقه، انتظارات و قیمت دیگر کاالها هم بر مقدار تقاضا اثرگذار است. 

د( طبق قانون تقاضا مقدار تقاضا از یک کاال با قیمت آن رابطه ای مستقیم دارد، با افزایش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد و بالعکس. 

هـ( کاالهای مکمل کاالهایی هستند که در استفاده با مصرف جایگزین یکدیگر می شوند. در این زمانی که قیمت یک کاال افزایش می یابد، 

تقاضا برای آن کاهش و تقاضا برای کاالی جانشین افزایش می یابد.

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

عبارات کدام گزینه به ترتیب بیان کننده ی مرحله ی دوم و چهارم بودجه ریزی ماهیانه است؟ - 29

١( اگر هزینه ها بیشتر از درآمده بود، مخارج غیرضروری را کم کنید یا فرصت هایی را که فراموش کردید، به نظر آورید تا درآمدتان افزایش افزایش یابد- مجموع 

درآمد و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه کنید. 

2( از هر منبعی که درآمدی به دست آوردید، آن درآمد را ماهیانه مشخص کنید و بنویسید- مجموع درآمد و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه کنید. 

3( هزینه های متغیر و ثابت خود را به صورت ماهیانه فهرست کنید- مجموع درآمد و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه کنید. 

4( هزینه های متغیر و ثابت خود را به صورت ماهیانه فهرست کنید- اگر هزینه ها بیش تر از درآمد بود، مخارج غیرضروری را کم کنید یا فرصت هایی را که فراموش 

کردید، به نظر آورید تا درآمدتان افزایش افزایش یابد.

با توجه به منحنی عرضه و تقاضای کاالی X در نمودار زیر، کدام گزینه بیان گر پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 30

الف( عرضه کنندگان در قیمت 300 تومان، چند کیلو کاال تولید می کنند و چه مازاد یا کمبودی در بازار وجود دارد و مقدار آن چند کیلو 

است؟ )به ترتیب( 

ب( در کدام قیمت ها، مازاد عرضه در بازار وجود دارد؟ 

ج( هنگامی که قیمت کاال در حال کاهش است، چه مازاد یا کمبودی در بازار وجود دارد و با توجه به جدول، مقدار آن در نمودار، چه 

عددی می تواند باشد؟

2( الف( 0- مازاد تقاضا-10 ب( ۶00-700 ج( مازاد عرضه-4  1( الف( 10- مازاد عرضه-0 ب( 400-300 ج( مازاد تقاضا- ۸  

4( الف( 10- کمبود تقاضا- 0 ب( ۶00-700 ج( کمبود تقاضا-4 3( الف( 0- کمبود عرضه- 10 ب( 400-300 ج( کمبود عرضه-2  

کدام یک از گزینه های زیر به ویژگی های تعاونی ها اشاره نمی کند؟ - 31

2( وجه اشتراک آن با شرکت ها، در مراحل راه اندازی می باشد.  1( هدف آن تأمین نیازمندی های اعضا است.  

4( توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایه ی هر عضو است 3( نحوه ی اداره تعاونی ها نیز مانند شرکت ها است.  
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کدام گزینه بیانگر صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر است؟- 32

الف( وکالت، حسابداری و بنگاه های معامالت ملکی جزء کسب وکارهای شخصی هستند. 

ب( کسب وکار شخصی، مشابه بیش تر کسب وکارهای شراکتی بزرگ است. 

ج( این سؤال که »مالک محصول یا کاالی )نهایی( که به مشتری عرضه می شود، کیست؟«، بیانگر مفهوم سازمان تولید است. 

د( استخدام یکی از دوستان برای کمک، نوعی کسب وکار شراکتی است. 

4( ص-غ- ص- غ 3( غ- غ- ص- ص  2( غ -ص- ص- غ   1( ص-غ –غ -غ  

کدام یک از موارد زیر نتیجه کار دولت در زمینه نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان نیست؟ - 33

4( کاهش بیکاری 3( ایجاد اشتغال دولتی  2( رکود تولید   1( رونق تولید  

با توجه به جدول زیر در کدام گزینه کمبود عرضه مشاهده می شود؟- 34

قیمتمقدار عرضهمقدار تقاضاردیف

110021060

211016050

312012040

417010030

52007020

2( پایین تر از 40- موارد 4 و 5  1( پایین تر از 40- موارد 1 و 2  

4( باالتر از 40- موارد 4 و 5  3( باالتر از 40- موارد 2 و 1  

در نمودارهای عرضه زیر تولیدکننده A دارای مدیریت ....... و تجهیزات ....... و کشش قیمتی عرضه ....... است.- 35

2( قوی تر- جدیدتر- پایین تر 1( قوی تر- جدیدتر- باالتر  

4( ضعیف تر- فرسوده تر- پایین تر 3( ضعیف تر- فرسوده تر- باالتر 

در اقتصاد توصیه می شود در چه زمان هایی از متغیرهای اقتصادی به قیمت های ثابت استفاده شود؟- 36

2( هر هنگام مقایسه استفاده شود.  1( همواره استفاده شود. 

4( سیاست گذاران در هنگام مقایسه استفاده کنند. 3( فقط سیاست گذاران استفاده کننده 
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کدام گزینه کامل کننده است؟ - 37

الف( افزایش کدام عامل باعث افزایش انگیزه برنج کار برای افزایش تولید است؟ 

ب( کدام عامل بین عرضه و تقاضا ایجاد هماهنگی می کند؟ 

2( الف( تقاضا- ب ( قیمت  1( الف( قیمت- ب( بازار 

4( الف( تقاضا- ب( بازار 3( الف( قیمت- ب( قیمت 

اگر نمودار عرضه گوشت سفید به شکل خط زیر باشد، در قیمت 350 هزار تومان چند کیلو گوشت عرضه می شود؟- 38

1500 )1

2500 )2

2۶00 )3

3000 )4

اگر بدانیم که انسولین کاالیی با کشش تقاضای خیلی کم می باشد، نمودار تقاضای آن کدام است؟- 39

 )2   )1

  )4   )3

در رابطه با جریان چرخشی ساده بین خانوارها و بنگاه ها در بازارهای محصوالت و بازار عوامل تولید، کدام گزینه نادرست است؟ - 40

1( خانوارها زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند. 

2( در بازار عوامل تولید، خانوارها خریدار و بنگاه ها فروشنده اند. 

3( در بازار عوامل تولید، یکی از پرداخت هایی که بایت خرید منابع تولید به خانوارها پرداخت می شود، دستمزد است. 

4( پول پرداخت شده توسط خانوارها بابت خرید کاالها و خدمات، با عبور از بازار کاال و خدمات به عنوان درآمد بنگاه دریافت می شود.

با - 41  
ً
معموال اختراعات  و  ابداعات  و  می یابد   ........... کاال  یک  تولید  قیمت،   ......... با  که  یابیم  می  در  عرضه  نمودار  مشاهده  با 

........... هزینه ها اثر مثبتی بر مقدار تولید و عرضه دارد. 

2( افزایش- افزایش- کاهش   1( کاهش- کاهش- افزایش 

4( افزایش- کاهش- افزایش 3( کاهش- افزایش- کاهش 
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نمودار زیر وضعیت کاالی A را در بازار نشان می دهد، با توجه به نمودار: به ترتیب - 42
الف( در قیمت 200 تومان بازار با چه وضعیتی روبه رو است؟ 

ب( در قیمت 400 تومان حداکثر درآمد تولیدکننده چه قدر خواهد بود؟ 
پ( در سطح قیمت 100 تومان، کدام عامل منجر می شود تا قیمت و مقدار مجددا 

به وضعیت تعادلی باز گردد؟ 
1( 200 کیلو مازاد تقاضا- 40 هزار تومان- 200 تومان افزایش قیمت 
2( 100 کیلو مازاد عرضه- 40 هزار تومان- 100 تومان کاهش قیمت 

3( 200 کیلو مازاد تقاضا- 130 هزار تومان- 300 تومان افزایش قیمت 
4( 100 کیلو مازاد عرضه- 120 هزار تومان 1000 تومان کاهش قیمت 

نمودار زیر، بیانگر مقادیر عرضه و تقاضای یک کاال در قیمت های مختلف است، با توجه به آن: - 43
مقدار  به  نسبت  تقاضا  کمبود  ریال،   10,000 قیمت:  در  الف( 

تقاضای تعادلی چه قدر است؟ 
ب( در قیمت: 6,000 ریال و 9.000 ریال، به ترتیب مقدار مازاد 

تقاضا و کمبود تقاضا چیست؟
به  تولیدکننده  دریافتی  مقدار،  و  قیمت  از  سطح  کدام  در  ج( 

حداکثر می رسد و مقدار آن کدام است؟ 
د( کدام عامل موجب اقر بین رفتن فاصله بین عرضه و تقاضا 
و هماهنگی رفتار اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده می شود؟ 

1( الف( 15 ب( 20- 10 ج( 10000 و 30- 300,000 د( افزایش قیمت از ۶000 ریال به 7000 ریال 
2( الف( 15 ب( 10- 20 ج( 7000 و 15- 105,000 د( کاهش قیمت از ۸000 ریال به 7000 ریال 
3( الف( 30 ب( 10- 20 ج( 7000 و 15- 105,000 د( افزایش قیمت از ۶000 ریال به 7000 ریال 
4( الف( 30 ب( 20-10 ج( 10000 و 30- 300,000 د( کاهش قیمت از ۸000 ریال به 7000 ریال

با توجه به نمودار روبه رو به ترتیب: - 44
الف( نقاط مربوط به مازاد عرضه و کمبود عرضه کدام است؟ 

نقطه ی  به  نسبت  موقعیت  کدام  در  عرضه  کمبود  و  عرضه  مازاد  ب( 
تعادلی قرار دارند؟ 

و  است  کدام  ترتیب  به  قیمت  عرضه-  و  قیمت  تقاضا-  منحنی  ج( 
هریک در کدام وضعیت است؟ 

 

1( الف( مازاد عرضه، نقاط: F، F و G و کمبود عرضه، تقاط: A، B و C ب( مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا ج( D و S- نزولی 
و صعودی

 -D و S )ب( مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا، ج C و A، B :و کمبود عرضه، نقاط G و E، F :2( الف( مازاد عرضه، تقاط
صعودی و نزولی 

 D )ب( مازاد عرضه باالی نقطه ی تعادلی وی کمبود عرضه پایین نقطه ی تعادلی ج H و F، G :و کمبود عرضه، نقاط C و A ، B :3( الف( مازاد عرضه، نقاط
و S- نزولی و صعودی 

4( الف( مازاد عرضه، نقاط: A،B و C و کمبود عرضه، نقاط: F، G و H ب( مازاد عرضه باالی نقطه ی تعادلی و کمبود عرضه پایین نقطه ی تعادلی ج( S و 
D- صعودی و نزولی

H
F

G

C
A

B
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موارد کدام گزینه تکمیل کنندهی جاهای خالی عبارات زیر است؟ - 45

الف( درصورتی که قیمت یک کاال کاهش پیدا کند ........ . 

ب( چگونگی تصمیم گیری و اقدام هریک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آنها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی، با 

عنوان ....... شناخته می شود. 

 می گوییم کشش 
ً
....... است و اصطالحا به قیمت  باشد، یعنی درجه ی حساسیت مصرف کننده   ....... تقاضا  ج( اگر شیب منحنی 

قیمتی تقاضا ....... است. 

د( اگر تعداد دستفروشان در کشور ایران افزایش یابد، در این صورت ........ . 

١( الف( مکان هندسی نقطه ی تقاضا به سمت راست خود بر روی منحنی تقاضا حرکت می کند. ب( هماهنگی و همبستگی اقتصادی ج( کم- زیاد- زیاد د( 

تولید داخلی افزایش می یابد. 

٢( الف( منحنی تقاضا به سمت راست خود جابه جا می شود. ب( رفتار اقتصادی ج( زیاد- کم- زیاد د( تأثیری در تولید کل ندارد. 

3( الف( مکان هندسی نقطه ی تقاضا به سمت راست خود بر روی منحنی تقاضا حرکت می کند. ب( رفتار اقتصادی ج( زیاد- کم- کم د( تأثیری در تولید کل ندارد. 

4( الف( مکان هندسی نقطه ی تقاضا به سمت چپ خود بر روی منحنی تقاضا حرکت می کند. ب( تعادل تقاضا و عرضه ی کاال ج( کم- زیاد- کم د( تولید داخلی 

افزایش می یابد.

با فرض این که نقاط A و B و C بر روی منحنی ....... قرار داشته باشند، وضع نقطه A در مقایسه با C چگونه است؟ - 46

1( عرضه- قیمت و مقدار بیشتر 

2( عرضه- قیمت و مقدار کم تر 

3( تقاضا- قیمت بیشتر و مقدار کم تر 

4( تقاضا- قیمت کم تر و مقدار بیشتر 

هنگامی که در بازار یک کاال »مازاد تقاضا« وجود دارد .......  - 47

1( تولیدکنندگان حاضر به کاهش قیمت کاال می شوند و هم زمان با افزایش تقاضا و مصرف تقاضاکنندگان، بازار به نقطه ی تعادلی بر می گردد. 

2( برخی از مصرف کنندگان قادر به خرید کاالی موردنظر خود نمی شوند. در این حالت کاهش قیمت سبب کاهش تولید عرضه کنندگان شده و فاصله ی عرضه 

و تقاضا از بین می رود. 

3( قیمت کاال افزایش می یابد، تولیدکنندگان به تولید رغبت بیشتری نشان داده و از سوی دیگر مصرف کنندگان از مصرف خود می کاهند و با افزایش قیمت کاال، 

فاصله ی عرضه و تقاضا از بین می رود. 

4( گروهی از تولیدکنندگان موفق به فروش کاالی خود نمی شوند درنتیجه قیمت کاهش می یابد و بازار به نقطه ی تعادلی برمی گردد.

با توجه به نمودار عرضه و تقاضای کاالی x کدام گزینه صحیح می باشد؟ - 48

1( منحنی D مقادیر عرضه و منحنی S نشان دهنده ی مقادیر تقاضا می باشد. 

2( اگر در بازار، سطح قیمت پایین تر از قیمت متناظر با نقطه ی O باشد، همه ی مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی 

موردنظر خود خواهند شد. 

3( در سطح قیمت باالتر از قیمت متناظر با نقطه ی O به دلیل گران بودن کاال تولیدکنندگان به تولید بیشتر می پردازند 

درحالی که مصرف کنندگان به خرید و مصرف کاال تمایل نشان نمی دهند. 

4( صعودی بودن منحنی S به این معناست که با افزایش قیمت کاال، به دلیل عدم تمایل مصرف کنندگان مقدار عرضه کاهش می یابد.
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کدام یک از عبارات زیر در خصوص مفهوم بازار و منحنی های عرضه و تقاضا، صحیح است؟ - 49

الف( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی با کمبود عرضه روبه رو می شویم، در این حالت چون گروهی از مصرف کنندگان موفق به 

خرید کاالی موردنیاز خود نمی شوند، حاضرند برای خرید کاال مبلغ بیش تری بپردازند و این امر سبب کاهش قیمت کاال می شود. 

ب( در کاالهای ضروری، کشش قیمت تقاضا و همچنین شیب منحنی تقاضا کم است. 

ج( تصمیم مصرف کنندگان در مورد مصرف یک کاال از عواملی مانند قیمت کاال، هزینه های تولید، قیمت عوامل تولید و پیش بینی آن ها 

در مورد رونق یا رکود بازار تأثیر می پذیرد. 

د( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت کاال، مقدار تقاضای آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، 

مقدار تقاضا افزایش می یابد. 

هـ( اگر تولیدکننده ای به دلیل مدیریت ضعیف یا فرسوده بودن تجهیزات نتواند با افزایش قیمت، تولید خود را افزایش دهند، منحنی 

 می گوییم کشش قیمتی عرضه پایین است.
ً
عرضه اش با شیب بیشتر است و اصطالحا

4( د، هـ 3( ب، ج  2( ج، د  1( الف، ب  

با توجه به جدول »تقاضا، عرضه، قیمت« ذیل، کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 50

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به تومان(ردیف

115,0004020

217,0003525

318,0003030

420,0002045

523,0001550

الف( میزان مازاد یا کمبود عرضه در سطح قیمت 17,000 تومان چند کیلو است؟ 

ب( میزان مازاد یا کمبود تقاضا در سطح قیمت 20,000 تومان، چند کیلو است؟ 

ج( حداکثر میزان پرداختی مصرف کنندگان در سطح قیمت 23,000 تومان، چند کیلو است؟ 

1( الف( 10 کیلو مازاد عرضه ب( 25 کیلو مازاد تقاضا ج( 345,000 تومان 

2( الف( 10 کیلو کمبود عرضه ب( 25 کیلو کمبود تقاضا ج( 1,150,000 تومان 

3( الف( 10 کیلو کمبود عرضه ب( 25 کیلو کمبود تقاضا ج( 345,000 تومان 

4( الف( 10 کیلو مازاد عرضه ب( 25 کیلو کمبود تقاضا ج( 1,150,000 تومان
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کدام گزینه بیان گر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 51

الف( نحوه ی تصمیم گیری و اقدام تولیدکنندگان و مصرف کنندگان« و نیز واکنش آن ها نسبت به تغییرات »وضعیت اقتصادی« با عنوان 

....... شناخته می شود. 

ب( تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یک کاال: 

ج( »قیمت یک کاال« و »میزان« تولید و عرضه ی آن از سوی »تولیدکنندگان« با هم: 

د( در رابطه با »واقعّیت« کدام عبارت نادرست است؟ 

1( الف( تجربه ی اقتصادی ب( میزان خرید آن »افزایش« ولی میزان مصرف آن »کاهش« می یابد. ج( رابطه ی تنگاتنگه دارند. د( »تولیدکنندگان« با هدف به 

دست آوردن »سود« به تولید کاال می پردازند و »مصرف کنندگان« نیز برای رفع نیازهای خود کاالها و خدمات را خریداری می نمایند. 

2( الف( اندیشه ی اقتصادی ب( میزان خرید آن »کاهش« ولی میزان مصرف آن »افزایش« می یابد. ج( رابطه ی »متقابل« دارند. د( هریک از کاالها و خدمات 

موردنیاز مردم توسط تعدادی از »بنگاه های تولیدی« تولید می شود. 

3( الف( هدف اقتصادی ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »تولیدکنندگان« کاهش می یابد. ج( رابطه ی معکوس دارند. د( انسان برای رفع نیازهای خود 

ناگزیر از مصرف بعضی از »کاالها و خدمات« است. 

4( الف( رفتار اقتصادی ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »مصرف کنندگان« افزایش می یابد. ج( رابطه ی »مستقیم« دارند. د( اگر در بازار، قیمت کاالیی در 

حال »افزایش« باشد می گوییم به دلیل »کمبود« یعنی »فزونی عرضه بر تقاضا« قیمت به سمت »قیمت تعادلی« پیش می رود.

جدول زیر شرح مقادیر تقاضا و عرضه و قیمت یک کاالی خاص در یک جامعه ی فرضی است. در این صورت: - 52

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به ریال(ردیف

1300...............100

2500850250

3700700400

4900550550

51100400700

61300250...............

715001001000

الف( کدام ردیف جدول بیانگر وضعیت »تعادل« در بازار است؟ 

ب( اگر مقدار کمبود عرضه در ردیف او مقدار کمبود تقاضا در ردیف 6 به ترتیب 900 و 600 کیلو باشند، مقدار تقاضا و مقدار عرضه در 

این ردیف ها به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 

ج( به ترتیب اختالف مقدار تقاضا در ردیف 2 و مقدار عرضه در ردیف 7 از مقدار تعادلی کدام است؟ 

2( الف( ردیف 3 ب( 1000- ۸50 ج( 450- 300  1( الف( ردیف 4 ب( ۸50- 1000 ج( 300- 450  

4( الف( ردیف 2 ب( 1000- ۸50 ج( 300- 450  3( الف( ردیف 3ب( ۸50- 1000 ج( 450- 300  
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وقتی که با نابرابری عرضه و تقاضای کل در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه روبه رو هستیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد و ترجیح - 53

دولت برای تنظیم بازار در کوتاه مدت کدام مورد است؟ 

2( قیمت کاالها کاهش پیدا می کند- فروش اوراق مشارکت  1( قیمت کاالها افزایش پیدا می کند- افزایش ظرفیت های تولید  

4( قیمت کاالها افزایش پیدا می کند- افزایش واردات 3( قیمت کاالها کاهش پیدا می کند- افزایش درآمدهای نفتی  

کدام گزینه، دربرگیرنده ی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 54

الف( تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود اعم از کاالها و خدمات به ناچار باید مقداری هزینه کنند، کدام مورد در این رابطه، درست نیست؟ 

ب( کدام گزینه، مبّین مفهوم و معنای نزولی بودن منحنی تقاضاست؟ 

ج( وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها مربوط به کدام فعالیت ها است؟ 

د( همه ی موارد در رابطه با به وجود آمدن نهادی با عنوان دولت درست است؛ به جز: 

هـ( در سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورهای درحال توسعه تالش جدی برای رسیدن به شکوفایی را آغاز کردند اما در اکثر 

کشورها، پیشرفت های مختصر آن هم به بهای »..........« اتفاق افتاد. 

1( الف( ماشین آالت و مواد اولیه خریداری نمایند. ب( کاهش مقدار تقاضا در مقابل کاهش قیمت ج( بانک های خصوصی د( در عصر ما انسان ها، وجود و حضور 

دولت بیشتر از اعصار گذشته احساس می شود. هـ( اتالف منابع انسانی 

2( الف( تعدادی کارگر و کارمند به استخدام خود درآورند. ب( کاهش مقدار تقاضا در مقابل کاهش قیمت  ج( بانک مرکزی د( با گذشت زمان دولت ها به تدریج 

به محدوده ی اقتصاد جامعه نیز نفوذ کردند و با شهروندان خود رابطه ی مالی برقرار نمودند. هـ( از بین رفتن منابع آب 

3( الف( آن ها باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجازه کنند. ب( افزایش قیمت در مقابل کاهش قیمت ج( بانک های تخصصی د( از 

زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری، نیاز به نهادی که اداره امور این جوامع را بر عهده گیرد احساس می شد. بنابراین نخستین دولت ها به وجود آمدند. 

هـ( فقر بیش تر جامعه 

4( الف( تولیدکنندگان با فروش محصوالت خود مقداری پول به دست می آورند. ب( کاهش مقدار تقاضا در مقابل افزایش قیمت ج( شبکه ی بانکی د( ماهیت 

این نهاد و میزان قدرت آن در جوامع مختلف یکسان بوده اما با گذشت زمان و تکامل جوامع و کشف قوانین حاکم بر طبیعت، محدوده ی اقتدار دولت تنگ تر 

شده است. هـ( تخریب شدید محیط زیست 

کدام گزینه، مبّین پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 55

الف( برخی از انواع بازارها را می توان دید که در قالب حراجی ها به دو صورت »..........« و »..........« فعالیت می کنند. فروشندگان 

آثار هنری با برگزاری نمایشگاه ها و حراجی ها از روش »..........« و خریداران عمده ی کاالها و خدمات مثل خریدهای دولتی از روش 

»..........« استفاده می کنند. 

ب( کدام در بانک اگرچه جزو بانک های تخصصی محسوب می شوند، بیشتر نقش بانک تجاری را ایفاء می کنند؟ 

ج( کدام اثر و نتیجه مربوط به برقراری ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه در فعالیت های بورس تلقی می شود؟ 

د( در مؤسسه تولید محصوالت صنعتی و تولید محصوالت کشاورزی در استفاده از کدام نهاده های تولید اشتراک دارند؟ 

هـ( 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 ازجمله »..........« را جایگزین آن ها نمود. 
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و( اندازه گیری تولید هر کشور، بر اساس چه معیارهایی صورت می گیرد و تحلیل گران اقتصادی شاخص های تولید را به چند دسته 

تقسیم می کنند؟ 

1( الف( مناقصه- مزایده- مناقصه- مزایده ب( مسکن- ملت ج( کاهش نرخ تورم د( ماشین آالت هـ( پول کاغذی- اسکناس و مرزهای داخلی آن کشور و 

دولت آن کشور- دودسته داخلی و ملی 

2( الف( رقابت- انحصار- مزایده- مناقصه ب( کشاورزی- صادرات ج( افزایش حجم سرمایه گذاری د( مواد اولیه هـ( فلزی- مفرغ و نیکل و( مرزهای داخلی 

آن کشور و دولت آن کشور - دودسته ناخالص داخلی و ناخالص ملی 

3( الف( مزایده- مناقصه- مزایده- مناقصه ب ( مسکن- کشاورزی ج( تنظیم معامالت بازار سرمایه د( نیروی کار هـ( فلزی- طال و نقره و مرزهای داخلی آن 

کشور و ملت آن کشور و دودسته داخلی و ملی 

4( الف( رقابت- انحصار- مناقصه- مزایده ب( مّلی- توسعه ی صادرات ج( اجرای پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی د( سردخانه هـ( پول کاغذی- رسیدهای 

جایگزین پول و( مرزهای داخلی آن کشور و ملت آن کشور- دودسته بین المللی و جهانی

پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر در کدام گزینه، مطرح شده است؟ - 56

یا »...........« است. گاهی از متخصصان  یا »...........« صاحب کسب وکار و محصول  الف( عوامل مولد انسانی شامل: نیروی کار 

به عنوان »...........« یاد می شود. 

ب( در رابطه با تقسیم کاالها به دودسته ی: ضروری و تجملی، چنانچه شیب »...........« کم باشد، یعنی عکس العمل مصرف کننده در 

 گفته می شود که »...........« است. که به آن کاالی »...........« می گویند. 
ً
برابر قیمت »...........«است که اصطالحا

اندازه گیری میزان فعالیت های  و  به بررسی  ارائه شاخص های گوناگون  با  اقتصادی است که  از مطالعات  ج( »...........« شاخه ای 

اقتصادی در سطح »...........« می پردازد و سه مورد از آن ها عبارتند از: »...........« و »...........« و »...........«

د( قبل از شکل گیری خدمات نوین بانکی: »...........« مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش و »...........« بوده است. 

هـ( حسابی که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگه داری می شود، اما مشتری می تواند با مراجعه به بانک موجودی این حساب را 

در هر زمان که بخواهد دریافت کند، چه نام دارد؟

1( الف( کارگر نیمه ماهر- کارفرما، متخصص و مدیر- سرمایه اجتماعی ب( منحنی عرضه- کم- کشش قیمتی عرضه گم- ضروری ج( حسابداری ملی- 

کالن- مصرف و پس انداز کل کشور- درآمد خانوار و میزان تولید کاال- خدمات د( نقدینگی کل- سپرده های غیر دیداری هـ( سپرده ی غیر دیداری 

2( الف( کارگر ساده- کارفرما، متخصص و کارآفرین- سرمایه ی انسانی ب( منحنی تقاضا- زیاد- کشش قیمتی تقاضا زیاد- لوکس یا تجملی ج( حسابداری 

ملی- ملی- حجم نقدینگی- صادرات و واردات- سطح عمومی قیمت ها د( نقدینگی کل- خارج از گردش پس انداز خانگی هـ( سپرده پس انداز 

3( الف( کارگر ساده- نوآور، متخصص و مدیر- سرمایه ی انسانی ب( منحنی تقاضا- کم- کشش قیمتی تقاضا کم- لوکس یا تجملی ج( مالیه عمومی- خرد- 

صادرات و واردات- درآمد شرکت ها- سطح عمومی قیمت ها د( حجم کل پول موجود در کشور به خارج از گردش پس انداز خانگی هـ( سپرده ی مدت دار 

4( الف( کارگر نیمه ماهر- نوآور، متخصص و کارآفرین- سرمایه ی اجتماعی ب( منحنی عرضه- زیاد- کشش قیمتی عرضه زیاد- ضروری ج( مالیه ی عمومی- 

خرد- مصرف و پس انداز کل کشور، میزان تولید کاالها و خدمات- درآمد موسسات تولید شهری د( حجم کل پول موجود در کشور- سپرده های غیر دیداری هـ( 

سپرده ی دیداری
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با توجه به نمودار زیر، به سؤاالت پاسخ دهید. - 57

الف( منحنی )تقاضا- قیمت( دارای شیب ....... می باشد و با نماد ....... نمایش داده می شود. 

ب( در کدام سطح قیمت و در کدام وضعیت، گروهی از مصرف کنندگان، راضی به خرید 

کاال نمی شوند؟ 

به فروش  تولیدکنندگان، موفق  از  و در کدام وضعیت، گروهی  ج( در کدام سطح قیمت 

کاال نمی شوند؟ 

د( از مقایسه ی دونقطه ی A و B )یعنی خط AB( چه نتیجه ای حاصل می شود؟ 

1( الف: نزولی- D ب: باالتر از قیمت تعادلی یعنی مازاد عرضه ج: باالتر از قیمت تعادلی یعنی مازاد عرضه د: ۸0 واحد کمبود عرضه 

2( الف: نزولی- D ب: باالتر از قیمت تعادلی یعنی مازاد عرضه ج: پایین تر از قیمت تعادلی یعنی کمبود عرضه د: ۸0 واحد مازاد تقاضا 

3( الف: صعودی- S ب: پایین تر از قیمت تعادلی یعنی کمبود عرضه ج: پایین تر از قیمت تعادلی یعنی کمبود عرضه د: ۸0 واحد مازاد تقاضا 

4( الف: صعودی- S ب: پایین تر از قیمت تعادلی یعنی کمبود عرضه ج: باالتر از قیمت تعادلی یعنی مازاد عرضه د: ۸0 واحد کمبود عرضه

در حالت قیمت گذاری دولتی، قیمت در بازار چگونه است؟ - 58

الف( قیمت تعادلی                               ب( باالتر از قیمت تعادلی                               پ( پایین تر از قیمت تعادلی

4( الف- ب- پ 3( ب- پ  2( پ  1( الف 

به ترتیب شیب منحنی تقاضا و کشش قیمتی تقاضای کاال چگونه باشد تا نشان دهنده کاالی لوکس باشد؟- 59

4( زیاد- زیاد 3( زیاد- کم  2( کم- زیاد   ١( کم- کم  

منحنی عرضه بنزین که در همه جا با قیمت 1500 تومان عرضه می شود، چگونه است؟- 60

 )2   )1

 )4   )3

مطلب زیر بیانگر چیست؟ - 61

»یک تولیدکننده برای تولید محصول موردنظر خود باید ساختمان کارخانه، دفتر کار، ابزار و دستگاه های الزم را بخرد یا اجاره کند و نیز 

تعدادی نیروی کار استخدام کند و به آن ها حقوقی بپردازد.« 

1( منابع مالی است که تولیدکننده برای خرید یا اجاره نهاده های تولید به صاحبان آن ها می پردازد و از آن به عنوان هزینه های غیرمستقیم نام برده می شود. 

2( پولی است که تولیدکننده می توانست در فعالیت دیگری سرمایه گذاری کند اما از آن محروم شده است و در محاسبه سود اقتصادی تولیدکننده لحاظ می شود. 

3( مبالغی است که تولیدکننده برای تولید صرف می کند و تحت عنوان هزینه های مستقیم در محاسبه سود منظور می شود. 

4( وجوهی است که تولیدکننده برای راه اندازی فعالیت اقتصادی صرف می کند و به عنوان هزینه کل شامل هزینه های مستقیم و هزینه های فرصت می شود.
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جدول زیر نشان دهنده مقادیر مختلف عرضه و تقاضای یک کاال در قیمت های مختلف است. براساس این اطالعات: - 62

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به ریال(ردیف

1100001200

21300010020

3160008040

4190006060

5220004080

62500020100

7280000120

الف( در کدام ردیف های جدول به ترتیب »کمبود تقاضا« و »مازاد عرضه« وجود دارد؟ 

ب( در کدام سطح »قیمت و مقدار« تولیدکننده »بیشترین درآمد« را به دست می آورد و میزان آنچه قدر است؟ 

1( الف( ردیف های 5 و ۶ و 7- ردیف های 1 و 2 و 3 / ب( 2۸000 و 120- 33۶0000 ریال 

2( الف( ردیف های 1و 2 و 3- ردیف های 5 و ۶ و 7/ب( 1۹000 و ۶0-1140000 ریال 

3( الف( ردیف های 5 و ۶ و 7- ردیف های 1 و 2 و 3/ ب( 1۹000 و ۶0- 1140000 ریال 

4( الف( ردیف های 1 و 2 و 3- ردیف های 5 و ۶ و 7/ب( 2۸000 و 120- 33۶0000 ریال

جدول زیر مقدار عرضه و تقاضا در هر قیمت را نشان می دهد. در سطح قیمت 450، مقدار ....... وجود دارد که درنتیجه آن ....... - 63

می یابد و باعث کاهش مقدار عرضه به میزان ....... واحد می شود. 

مقدار عرضهمقدار تقاضاقیمتردیف

110013500

22501150250

3300850450

4350750750

5400450850

64502501150

750001350

2( ۹00 کمبود تقاضا- عرضه کاهش -400  1( ۹00 کمبود عرضه- قیمت کاهش- 100  

4( ۹00 کمبود تقاضا- قیمت کاهش- 400 3( ۹00 کمبود عرضه- عرضه کاهش-100 
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 درست می باشد؟ - 64
ً
چند مورد از عبارت های زیر تماما

الف( بی تردید انگیزۀ بسیاری از تولیدکنندگان کاالها و خدمات، برطرف کردن نیازهای خود، خانواده و تأمین منافع شخصی است. 

ب( با رشد بیش تر عقلی افراد به اهداف واالتری می اندیشند، بنابراین منافع ملی و اجتماعی و خدمت به همنوعان جایگزین انگیزه های 

قبلی می شود. 

ج( هم چنین در جریان تولید کاالها و خدمات از امکانات و منابع طبیعی که خداوند از طریق طبیعیت در اختیار ما قرار داده است، استفاده 

می کنیم که اقتصاددانان این منابع را با عنوان »زمین« معرفی می کنند. 

د( در این جریان اگر عوامل انسانی وجود نداشته باشند، استفاده از منابع طبیعی )زمین(، بیهوده و به عبارتی غیرممکن است. 

3 )4  2 )3  1 )2 1( همۀ موارد 

کدام گزینه تعریف صحیح تری از بازار ارائه می کند؟ - 65

1( مجموعه ای از خریداران و فروشندگان که د ر محل خاصی جمع می شوند. 

٢( محل حضور تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و ایجاد رابطه اقتصادی بین آن ها است. 

3( به مجموعه خریداران و فروشندگان چیزی در هر جای ممکن اطالق می شود. 

4( خریداران، حقیقی و مجازی و فروشندگان حقیقی و مجازی که در محلی ثابت خرید و فروش می کنند.

 درست می باشد؟ - 66
ً
چند مورد از موارد زیر تماما

الف( تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی بر اساس تولیدات خود به دودستۀ عمدۀ »انتفاعی« و »غیرانتفاعی« تقسیم می شوند. 

 در تولید نقش 
ً
ب( در عوامل تولید، سرمایه به دودستۀ »سرمایۀ فیزیکی« و »سرمایۀ مالی« تقسیم می شود که سرمایۀ فیزیکی مستقیما

ندارد، بلکه با تبدیل به عوامل دیگر به تولید کمک می کند. 

ج( از بین عوامل تولید، انسان مهم ترین آن ها به شمار می رود، چرا که وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را نیز بر عهده دارد. 

د( سرمایه مالی نیز درواقع حاصل کار گذشته انسان ها است. 

3 )4  2 )3  1 )2 1( همۀ موارد 

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 67

الف( در رابطه بامعنا و مفهوم صعودی بودن منحنی عرضه، همه موارد به استثنای مورد....... درست است. 

ب( با پایین رفتن سطح عمومی قیمت ها: 

ج( در جدول عرضه و تقاضای نوعی کاال، قیمت تعادلی برابر با 90 واحد پولی و تعداد تقاضا با این قیمت، برابر با 100 واحد بوده است. 

از فروشنده در صورت عرضۀ کدام تعداد می توان انتظار کاهش قیمت داشت؟ 

د( کدام عکس العمل، وضعیت مازاد عرضه نوعی کاال را به سمت قیمت تعادلی پیش می برد؟ 

هـ( انگیزه مصرف کنندگان از خرید کاال چیست؟ و دربارۀ تأثیرپذیری آن ها در رابطه با خرید کاال، کدام مورد درست است؟
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1( الف( با افزایش قیمت، مقدار عرضۀ کاال، افزایش می یابد. ب( قدرت خرید پول کاهش می یابد. ج( 100 د( افزایش مقدار تولید ه( رفع نیاز- رقابت با دیگران، 

تورم، گران بها بودن کاال 

2( الف( رابطۀ عرضه و قیمت یک رابطۀ مستقیم است. ب( مصرف کنندگان تمایل چندانی برای خرید نخواهند داشت. ج( ۹0 د( افزایش قیمت  هـ( کسب 

سود- سلیقۀ خودشان- قیمت سایر کاالها 

3( الف( با کاهش قیمت کاالیی، تقاضا برای آن نیز تقلیل می یابد. ب( قدرت خرید پول افزایش می یابد. ج( 110 د( کاهش قیمت هـ( رفع نیاز- قیمت، درآمد، 

سلیقه خودشان قیمت سایر کاالها 

4( الف( با کاهش قیمت، مقدار عرضۀ کاال نیز کاهش می یابد. ب( تولیدکنندگان با رغبت بیشتر به تولید و عرضه کاال می پردازند. ج( ۸0 د( کاهش مقدار خرید. 

هـ( کسب سود- قیمت، درآمد، سلیقۀ خودشان، قیمت سایر کاالها

با توجه به نمودار زیر، که مربوط به عرضه و تقاضای نوعی کاالست، در قیمت 250 ریال کمبود عرضه کدام است؟- 68

A-C )1

B-C )2

A-B )3

O-A )4

فزونی »تقاضا بر عرضه« به چه صورتی بروز می کند؟ - 69

2( کاهش سطح عمومی رفاه جامعه  1( افزایش قیمت ها 

4( کاهش حجم پول در گردش جامعه 3( افزایش قدرت خرید پول  

کدام مورد رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را هماهنگ و متعادل می کند؟ - 70

4( سلیقه مصرف کننده 3( تقاضا برای کاال   2( قیمت کاال   1( عرضه کاال  

پاسخ درست و کامل سه پرسش زیر در کدام گزینه است؟ - 71

الف( مهم ترین عامل تأثیرگذار بر رفتار اقتصادی تولیدکنندگان کدام است؟ 

ب( هرگاه در بازار قیمت کاالیی در حال افزایش باشد. دلیل اینکه قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می رود چیست؟ 

ج( کدام یک به ترتیب از راست به چپ نشان دهنده رفتار اقتصادی: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است؟

1( الف( قیمت سایر کاالها ب( فزونی عرضه بر تقاضا ج( منحنی تقاضا و عرضه 

2( الف( قیمت کاال و تأثیر آن بر میزان تولید ب( مازاد ج( منحنی تقاضا و عرضه 

3( الف( قیمت کاال و تأثیر آن بر میزان تولید ب( فزونی تقاضا بر عرضه ج( منحنی عرضه و تقاضا 

4( الف( قیمت سایر کاالها ب( برابر شدن فاصله بین عرضه و تقاضا ج( منحنی عرضه و تقاضا

چنانچه قیمت یک کاال از قیمت تعادلی ....... باشد، وضعیت ....... به وجود می آید و تولیدکننده محصول خود را با قیمت ....... - 72

 فاصله ی بین عرضه و تقاضا ........ . 
ً
می فروشد تا نهایتا

2( کمتر- کمبود عرضه- کمتر- از بین برود  1( باالتر- مازاد عرضه- کمتر- حفظ شود  

4( باالتر- مازاد عرضه- باالتر- از بین برود 3( کمتر- کمبود عرضه- باالتر- حفظ شود  
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»شیب منحنی تقاضا« نشان دهنده ی چیست؟ - 73

2( میزان تولید عرضه کنندگان  1( قیمت محصول 

4( مقدار خرید محصول توسط خریداران 3( حساسیت مقدار تقاضا نسبت به قیمت 

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 74

الف( در منحنی عرضه اگر از سمت چپ منحنی به سمت راست آن حرکت کنیم، به ترتیب قیمت و مقدار کاال چگونه تغییر می کند؟ 

ب( اگر در یک جامعه، قیمت یک کاال در ابتدای سال مبلغ 500,000 ریال و در انتهای سال مبلغ 570,000

ریال را به خود اختصاص دهد، نرخ تورم برای این کاال در این جامعه در طول این سال چند درصد می باشد؟

ج( اگر در قیمت ثابت مقدار کاال روی نمودار )D( بیشتر از مقدار کاال روی نمودار )S( باشد، چه حالتی برای این قیمت حاکم است؟ 

2( الف: کاهش- افزایش-ب: 14%- ج: کمبود تقاضا  1( الف: هر دو افزایش می یابد.-ب: 2/ 12 %- ج: مازاد تقاضا  

4( الف: کاهش- افزایش- ب: 12/2 % - ج: کمبود تقاضا 3( الف: هر دو افزایش می یابد.-ب: ب: 14%-ج: مازاد تقاضا  

با توجه به نمودار، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. - 75

الف( در محدوده ی کدام دونقطه، وضعیت مازاد عرضه وجود دارد؟ 

سلیقه ی  و  درآمد  گذشته،  سال  یک  طول  در  فردی،  اگر  ب( 

رفتار  پوشاک  قیمت  افزایش  با  باشد،  نکرده  تغییری  پوششی اش 

اقتصادی او در کدام منحنی و چگونه تغییر ایجاد می کند؟

1( الف: B و A- ب: تقاضا- مکان مهندسی نقطه ی تقاضا روی منحنی به سمت چپ خود جابه جا می شود. 2( الف: B و A- ب: عرضه- مکان هندسی 

نقطه ی عرضه روی منحنی به سمت چپ خود جابه جا می شود. 

3( الف: D و C- ب: تقاضا- مکان هندسی نقطه ی تقاضا روی منحنی به سمت راست خود جابه جا می شود. 

4( الف: D و C- ب: عرضه- مکان هندسی نقطه ی عرضه روی منحنی به سمت راست خود جابه جا می شود.

در صورت تحریم، قیمت کاالهای وارداتی تجملی افزایش خواهد یافت. منحنی تقاضای این کاالها در شرایط موردنظر، چگونه - 76

نشان داده خواهد شد؟

 )2   )1

 )4   )3

در بازار »خودرو« به ترتیب از راست به چپ، چه کسی »قیمت گذار« و چه کسی »قیمت پذیر« است؟- 77

4( انحصارگر- خریدار 3( خریدار- انحصارگر   2( دولت- انحصارگر   1( دولت- خریدار  
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در مورد حرکت روی منحنی عرضه و تقاضا و جابه جایی این منحنی ها، کدام گزینه درست است؟ - 78

1( تغییر قیمت باعث حرکت روی منحنی عرضه و جابه جایی منحنی تقاضا می شود. 

2( عواملی غیر از قیمت کاال موجب جابه جایی منحنی های عرضه و تقاضا می شوند. 

3( قیمت، مهم ترین عامل جابه جایی منحنی های عرضه و تقاضا است. 

4( تغییر قیمت باعث حرکت روی منحنی تقاضا و جابه جایی منحنی عرضه می شود.

در رابطه با ویژگی منحنی تقاضا، کدام گزینه درست است؟ - 79

2( از چپ به راست، قیمت و مقدار تقاضا افزایش می یابد.  1( از چپ به راست، قیمت افزایش و مقدار تقاضا کاهش می یابد.  

4( از چپ به راست، انگیزه ی تولید باال می رود. 3( از چپ به راست، قیمت کاهش و تقاضا افزایش می یابد.  

در چه صورت انگیزه ی بیشتری برای صرفه جویی در مصرف یک کاال به وجود می آید؟ - 80

2( با افزایش قیمت سایر کاالها  1( با افزایش قیمت کاال  

4( با تبلیغات محصول 3( با تغییر در سلیقه ی مصرف کنندگان  

 در شکل زیر، اگر قیمت افزایش یابد، چه تغییری رخ می دهد؟- 81

1( از N به M حرکت می کنیم.

2( از M به N حرکت می کنیم.

3( منحنی به چپ منتقل می شود. 

4( منحنی به راست منتقل می شود.  

باتوجه به جدول »تقاضا، عرضه، قیمت« زیر، در کدام سطح قیمت و در کدام ردیف های جدول بازار دچار »مازاد عرضه« است؟- 82

مقدار عرضهمقدار تقاضاقیمتردیف

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200

2( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال- ردیف های 1 و 2 و 3 1( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال- ردیف های 1 و 2 و 3  

4( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال- ردیف های 5 و ۶ و 7 3( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال- ردیف های 5 و ۶ و 7  
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جدول زیر، نمودار تقاضا، عرضه قیمت، در یک جامعه فرضی است. در این صورت، کدام ردیف جدول بیانگر:- 83

الف( »مازاد عرضه« است؟ 

ب( »کمبود عرضه« است؟ 

ج( برابر میان »تقاضا و عرضه« کدام است و نام اقتصادی آن چیست؟

مقدار عرضه )به کیلو(مقدار تقاضا )به کیلو(قیمت )به ریال(ردیف

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200

1( الف( ردیف 3، ب( ردیف 5، ج( ردیف 4- مقدار تعادلی

2( الف( ردیف 3، ب( ردیف 5، ج( ردیف 7- قیمت تعادلی

3( الف( ردیف 5، ب( ردیف 3، ج( ردیف 4- قیمت و مقدار تعادلی

4( الف( ردیف 5، ب( ردیف 3، ج( ردیف 7- مقدار و قیمت تعادلی

در منحنی روبه ر و عرضه کننده، در قیمت 40 ریال چه مقدار دریافتی خواهد داشت؟- 84

 40 )1

 ۸0 )2

4۸0 )3

320 )4

در منحنی زیر در چه صورتی نقطۀ M به نقطۀ N خواهد رفت؟- 85

1( با افزایش قیمت میزان تقاضا افزایش می یابد.

2( با کاهش قیمت میزان تقاضا افزایش می یابد. 

3( ابتدا با کاهش قیمت و سپس با افزایش قیمت 

4( ابتدا با افزایش قیمت و سپس با کاهش قیمت



193

درسپنجم)فصلدوم(:بازارچیستوچگونهعملمیکند؟

86 - C در مقایسه با نقطۀ B به ترتیب از چپ به راست بر روی منحنی تقاضا قرار داشته باشند، وضع نقطۀ C و B با فرض اینکه نقاط

به چند صورت است؟

2( قیمت و تقاضا: کمتر 1( قیمت: کمتر، تقاضا: بیشتر  

4( قیمت و تقاضا: بیشتر 3( قیمت بیشتر، تقاضا: کمتر  

87 - B در مقایسه با نقطۀ A به ترتیب از راست به چپ بر روی منحنی عرضه قرار داشته باشند، وضع نقطۀ B و A با فرض اینکه نقاط

به ترتیب ازلحاظ »مقدار عرضه« و »مقدار قیمت« چگونه است؟

4( بیشتر- بیشتر 3( کمتر- بیشتر   2( بیشتر- کمتر   1( کمتر – کمتر 

در شکل زیر، مقدار )AB( نشان دهندۀ چیست؟- 88

1( کمبود عرضه

2( مازاد عرضه 

3( کمبود تقاضا و عرضه

4( مازاد تقاضا 

قیمت کاالی x در بازار، در حال افزایش است، بنابر اطالعاتی که منحنی، عرضه و تقاضای این کاال در دستگاه مقابل به ما می دهد - 89

علت این افزایش قیمت وجود ........... است،

 CD )1

AB )2

MN )3

 CN )4

کدام مورد مبین قیمت تعادلی و مقدار تعادلی است؟- 90

2( قیمت: 250- مقدار تقاضا: 450، مقدار عرضه: 450 1( قیمت: 100- مقدار تقاضا: ۹00، مقدار عرضه: صفر  

4( قیمت: 400- مقدار تقاضا: صفر، مقدار عرضه: ۹00 3( قیمت: 300- مقدار تقاضا: 300، مقدار عرضه: ۸00 

در جدول زیر:- 91
16152010مقدار تقاضا

751012قیمت

17102030مقدار عرضه

الف( قیمت تعادلی کدام است؟ 

ب( در قیمت تعادلی عرضه کنندگان چقدر به دست می آورند؟ 

ج( در قیمت 12 درآمد عرضه کنندگان چقدر است؟

120 -200 -10 )4   3۶0 -300 -10 )3   120 -11۹ -7 )2   3۶0 -200 -10 )1
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معنای خاص بازار در اقتصاد عبارت است از:- 92

1( امکان خاصی است که در آن مجموعۀ خریداران و فروشندگان آن کاال با هم در ارتباط اند. 

2( بازار به مجموعه خریداران و فروشندگان چیزی در هرجای ممکن اطالق می شود. 

3( ارتباط مجموعۀ خریداران و فروشندگان آن کاال و عکس العمل آن ها نسبت به قیمت کاالها است. 

4( مکان خاصی است که در آن خریداران و فروشندگان نسبت به تغییر عوامل اقتصادی از خود عکس العمل نشان می دهند.

دو بازیگر اصلی اقتصاد ............... و ................ هستند که از طریق ................ بین خود، قیمت و مقدار کاال و خدمات - 93

را تعیین می کنند.

2( بنگاه ها، شرکت های بزرگ، دادوستد 1( خانوارها، بنگاه ها، بده – بستان 

4( خریداران، خانوارها، دادوستد 3( فروشندگان، بنگاه ها، بده – بستان 

هرگاه به دلیل کمبود، یعنی »فزونی تقاضا بر عرضه« قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش برود، قیمت در بازار در چه وضعیتی است؟- 94

2( در حال کاهش است. 1( در حال افزایش است.  

4( وضع بازار در حالت تورم است. 3( در وضع »ثابت« است.  

در کدام شرایط، اتفاق می افتد؟ - 95

»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.«

1( وقتی در بازار، قیمت از سطح »قیمت تعادلی« باالتر برود و »مازاد عرضه« به وجود آید. 

2( هنگامی که در بازار »کمبود« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« پایین تر باشد. 

3( زمانی که از یک سو »مصرف کنندگان« مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوی دیگر »تولیدکنندگان« از مقدار تولید خود بکاهند.

4( موقعی که گروهی از »تولیدکنندگان« موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند.

در شرایطی که سطح قیمت کاال ............ از سطح قیمت تعادل باشد، مقدار تقاضا ........... از مقدار تقاضای تعادلی و مقدار - 96

عرضۀ ........... از مقدار عرضه تعادلی خواهد بود. در این حالت گروهی از تولیدکنندگان برای محصوالت خود خریدار پیدا نمی کنند.

4( پایین تر- کمتر- بیشتر 3( پایین تر- بیشتر به کمتر  2( باالتر- کمتر- بیشتر  1( باالتر- بیشتر – کمتر 

در وضعیت »مازاد عرضه گروهی از تولیدکنندگان، موفق به فروش کاالیشان نشده و حاضر به کاهش قیمت می شوند، درنتیجه، - 97

مصرف کنندگان .............. و تولیدکنندگان ........... عرضه می دهند و این ........... قیمت ادامه می یابد تا مازاد عرضه، از بین برود.

2( کاهش- افزایش- افزایش 1( افزایش- کاهش – افزایش 

4( افزایش- کاهش- کاهش 3( کاهش- افزایش – کاهش 

عامل هماهنگی و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار چیست و وقتی در بازار، قیمت باالتر از قیمت تعادلی برود ............ .- 98

2( هزینه تولید- مازاد تقاضا به وجود می آید. 1( درآمد- مازاد عرضه می شود. 

4( سود- مازاد تقاضا به وجود می آید. 3( قیمت- مازاد عرضه می شود.  
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هرگاه در بازار، قیمت کاال در حال کاهش باشد، علت چیست و قیمت مورد پیش بینی کدام است؟- 99

2( مازاد عرضه- قمیت تعادلی  1( مازاد تقاضا بر عرضه- قیمت کمتر  

4( کمبود عرضه- قیمت تعادلی 3( کمبود عرضه- قیمت بیشتر 

کدام گزینه به ترتیب پاسخ سؤاالت زیر است؟ - 100

 چه تأثیری بر مقدار تولید و عرضه دارند؟ 
ً
الف( ابداعات و اختراعات معموال

ب( اگر نقاط A و B به ترتیب از راست به چپ روی منحنی عرضه باشند، وضعیت A نسبت به B نشان دهندۀ چیست؟

2( الف( افزایش هزینه ها، ب( قیمت کمتر، تولید کمتر 1( الف( کاهش هزینه ها، ب( قیمت باالتر، تولید بیشتر  

4( الف( افزایش هزینه ها، ب( قیمت باالتر، تولید کمتر 3( الف( کاهش هزینه ها، ب( قیمت کمتر، تولید بیشتر 

کدام مورد بیانگر مفهوم »صعودی بودن منحنی عرضه« است؟- 101

2( با افزایش قیمت، مقدار و عرضۀ کاال افزایش می یابد. 1( با کاهش قیمت، مقدار عرضۀ کاال افزایش می یابد.  

4( با کاهش قیمت در بازار، »مازاد عرضۀ کاال« محسوس خواهد بود. 3( با افزایش قیمت، مقدار تعادلی یک کاال کاهش می یابد.  

کدام گزینه پاسخ کامل دو سؤال زیر است؟ - 102

الف( در رابطه با عوامل که تصمیم مصرف کنندگان بر خرید کاال از آن ها تأثیر می پذیرد، کدام نادرست است؟

ب( تجربه نشان می دهد که با افزایش قیمت کاال:

1( الف( قیمت کاال، ب( میزان مصرف و خرید کاال آن از سوی تولیدکنندگان افزایش می یابد. 

2( الف( سلیقۀ دیگران، ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان کاهش می یابد. 

3( الف( درآمد، ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان افزایش می یابد. 

4( الف( قیمت سایر کاالها، ب( غالب مصرف کنندگان در الگوی مصرف خود تغییر ایجاد نخواهند کرد.

منحنی عرضه برای یک کاالی عادی را در نظر بگیرید، این منحنی چگونه است؟- 103

4( از چپ به راست صعودی 3( از راست به چپ صعودی  2( از چپ به راست نزولی  1( از راست به چپ مساوی  

 بین عرضۀ یک کاال و قیمت آنچه رابطه ای وجود دارد؟- 104
ً
اصوال

4( افزایش 3( کاهش  2( معکوس   1( مستقیم  

نزولی بودن تقاضا به این معنا است که با ............ مقدار تقاضا ................. یافته و در مقابل با ................ مقدار تقاضا - 105

................ می یابد.

2( ثبات قیمت- افزایش- کاهش قیمت- کاهش 1( افزایش قیمت- کاهش- کاهش قیمت- افزایش 

4( کاهش قیمت- کاهش- افزایش قیمت- افزایش 3( افزایش قیمت- افزایش- کاهش قیمت- کاهش 

بین تقاضا و قیمت یک رابطۀ ............ برقرار است و منحنی آن همواره به جز موارد استثنایی از چپ به راست ........... است.- 106

4( مستقیم- صعودی 2( معکوس- صعودی   3( مستقیم- نزولی  1( معکوس- نزولی  
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در رابطه با رفتار اقتصادی مصرف کنندگان کدام مورد نادرست است؟- 107

4( سلیقه مصرف کنندگان 3( قیمت های عوامل تولید  2( قیمت کاال  1( درآمد 

کدام مورد از مبادالت در بازار حقیقی است؟- 108

4( خرید مستقیم 3( خرید از شبکه اینترنتی   2( خرید با تلفن   1( خرید به صورت مجازی 

رابطۀ دادوستد هنگامی شکل می گیرد که:- 109

1( خانوارها کاالها و خدمات را از بنگاه ها خریداری می کنند یا بنگاه ها، منابع را از خانوارها اجاره یا خریداری می کنند. 

2( بنگاه ها کاالها و خدمات را از شرکت ها خریداری می کنند یا بنگاه ها منابع را از شرکت های دیگری اجاره می کنند. 

3( بنگاه ها فقط کاالها و خدمات موردنیاز خود را از خانوارها خریداری می کنند. 

4( بنگاه ها فقط کاالها و خدمات موردنیاز خود را از شرکت های دیگر اجاره می کنند.

کدام گزینه نادرست است؟- 110

1( بنگاه ها، برای تولید کاالها و خدمات باید از خانوارها منابع را خریداری یا اجاره کنند. 

2( یک رستوران زنجیره ای، زمانی که افرادی را استخدام می کنند، نیروی کار از بنگاه ها اجاره می کنند.

3( خانوارها کاالها و خدمات موردنیاز را از کسب وکارها خریداری می کنند. 

4( خانوارها زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی، را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند.

کدام مورد جزء کسب وکارهای »خویش فرمایی« است؟- 111

2( فروشگاه ها، نقشه کشی ساختمان 1( معماری ساختمان، پیرایشگری  

4( فروشگاه ها، معماری 3( مزارع کشاورزی، فروشگاه ها 

کدام مفهوم در رابطه با نقش خانوار، در مشارکت در اقتصاد نادرست است؟- 112

1( خانوارها کاال و خدمات موردنیاز را از کسب وکارها خریداری می کنند.

2( خانوارها زمین، نیروی کار را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند. 

3( خانوارها سرمایه و کارآفرین را برای تولید کاالها و خدمات ارائه می کنند. 

4( خانوارها از بنگاه ها منابع تولید را اجاره یا خریداری می کنند.

کدام مورد از حالت های مشارکت خانوارها در اقتصاد نیست؟- 113

2( ارائه زمین- ارائه سرمایه  1( خرید کاال از کسب وکارها- کارآفرینی  

4( اجاره زمین- ارائه سرمایه 3( ارائه خدمات- خرید کاال از کسب وکارها  

کدام دو گروه مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران اقتصاد هستند؟- 114

2( بنگاه ها- عرضه کنندگان  1( خانوارها- تقاضاکنندگان 

4( شرکت های بزرگ- بنگاه های تولید 3( خانوارها- بنگاه ها 
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در کدام شرایط »اتفاق زیر« رخ می نماید؟ - 115
»افزایش قیمت، تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ی میان »عرضه و تقاضا« از بین برود و تعادل در »بازار« حفظ شود؛ این 

»سطح قیمت« همان »قیمت تعادلی« است.
1( وقتی در »بازار« قیمت از سطح »قیمت تعادلی« باال برود و »مازاد عرضه« به وجود آید. 

2( هنگامی که در بازار »کمبود« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« پایین تر باشد. 
3( موقعی که گروهی از »تولیدکنندگان« موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را باقیمتی »پایین تر« به فروش برسانند. 

4( زمانی که از یک سو »مصرف کنندگان« مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوی دیگر »تولیدکنندگان« از تولید خود بکاهند.

در بازار هنگامی مازاد عرضه اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، کدام یک نتیجۀ این پدیده نیست؟- 116
1( با پایین آمدن قیمت از یک سو مصرف کنندگان مقدار خرید خود را افزایش می دهند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان از مقدار تولید خود می کاهند. 

2( گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی موردنیاز خود نبوده و برای خرید کاال حاضرند مبلغ باالتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود. 
3( چون گروهی از تولیدکنندگان، موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را باقیمتی پایین تر به فروش برسانند؛ درنتیجه قیمت پایین می آید.
4( در حالت وجود مازاد عرضه قیمت کاهش می یابد و فاصلۀ بین میزان عرضه و تقاضا کمتر می شود. این حالت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصلۀ بین 

میزان عرضه و تقاضا از بین می رود.

در نمودار مقابل، D و S به ترتیب تقاضا و عرضه ی کاالیی مانند برنج را نشان می دهد در قیمت های 50 و 150 ریال مازاد تقاضا و - 117
عرضه کدام است؟

AE-BD )1
DE-AB )2
BD-AE )3

  CE-AC )4

با توجه به جدول زیر به سؤاالت پاسخ دهید.- 118

مقدار عرضهقیمتمقدار تقاضا

110100039

88157043

56234056

472910113

الف( در قیمت 1570 ریال چه وضعیتی و به چه مقدار در بازار این کاال وجود دارد؟ 
ب( قیمت 2910 ریال به چه میزان تغییر کند تا مازاد یا کمبود نداشته باشیم؟ 

ج( در قیمت 1000 حداکثر درآمد تولیدکنندگان چقدر است؟ 
1( 13 واحد مازاد عرضه- 570 ریال کاهش- 3۹ واحد

2( 13 واحد کمبود عرضه- 750 واحد افزایش- 110 واحد 
3( 45 واحد مازاد تقاضا- 570 ریال کاهش- 3۹000 ریال

4( 45 واحد مازاد عرضه- 570 ریال افزایش- 110,000 ریال
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کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 119

الف( تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود، اعم از کاالها و خدمات به ناچار باید مقداری پول صرف کنند. کدام مورد در این رابطه 

درست نیست؟ 

ب( کدام گزینه به مفهوم و معنای نزولی بودن منحنی تقاضا اشاره دارد؟ 

1( الف( ماشین آالت و مواد اولیه خریداری نمایند ب( کاهش مقدار تقاضا در مقابل تغییر قیمت 

2( الف( تعدادی کارگر و کارمند را به استخدام خود درآورند ب( افزایش مقدار تقاضا در مقابل تغییر قیمت

3( الف( باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کنند. ب( افزایش مقدار تقاضا در مقابل کاهش قیمت 

4( الف( با فروش محصوالت خود مقداری پول به دست می آورند. ب( کاهش مقدار تقاضا در مقابل افزایش قیمت

در منحنی تقاضای زیر که مربوط به یک کاالی معمولی است، حرکت از نقطۀ A روی منحنی به نقطۀ B به چه معناست؟- 120

- در نقطۀ C میزان قیمت و مقدار تقاضا چقدر است؟

- با افزایش میزان درآمد سرانه در جامعه، مقدار تقاضای مردم در قیمت 200 تومان 

چه مقدار می تواند باشد؟

1( افزایش تقاضا به دنبال کاهش قیمت از 300 به 200 تومان- قیمت صفر، تقاضا  500- 15 واحد 

2( کاهش قیمت و کاهش تقاضا از 15 به 10 واحد- قیمت 500 تومان، تقاضا صفر-  بیش از 15 واحد 

3( افزایش تقاضا از 10 به 15 واحد با کاهش یافتن قیمت- قیمت صفر، تقاضا و 500- 15 واحد 

4( افزایش تقاضا به دنبال کاهش قیمت از 300 به 200 تومان- قیمت 500 تومان، تقاضا صفر- بیش از 15 واحد 

با فرض اینکه نقاط B و C بر روی منحنی و »................«، قرار داشته باشد، وضع نقطۀ B در مقایسه با نقطۀ C چگونه است؟ - 121

1( تقاضا- قیمت و مقدار کمتر 

2( عرضه- قیمت و مقدار بیشتر

3( تقاضا- قیمت بیشتر و مقدار کمتر 

4( عرضه- قیمت کمتر و مقدار بیشتر 

در حالت کمبود عرضه، بازار چگونه از تعادل دور می شود؟- 122

4( با افزایش عرضه 3( با کاهش قیمت  2( با کاهش تقاضا  1( با افزایش قیمت 

با توجه به نمودار زیر، به ترتیب )از راست به چپ(: - 123

الف( مقدار »مازاد عرضه« و »کمبود عرضه« کدام است؟ 

ب( »مازاد عرضه« و »کمبود عرضه« در کدام موقعیت از »نقطۀ تعادلی« قرار دارند؟ 

ج( »نقطۀ تعادلی قیمت و مقدار« کدام است؟ 

د( منحنی »تقاضا- قیمت« و عرضه به قیمت، کدام است و هر یک در کدام 

وضعیت است؟ 

هـ( مقدار »قیمت تعادلی«، »تقاضای تعادلی« و »عرضۀ تعادلی« کدام است؟
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1( )الف( 1150 و 450- 250 و 1150 )ب( مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا )ج( نقطۀ E )د( S. D. صعودی و نزولی )هـ( 

350-350 -750

2( )الف( 1150 و 450- 250 و 1150 )ب( مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا )ج( نقطۀ E )د( D. S. صعودی و نزولی )هـ( 

350 -350 -750

3. )الف( 1150 و 1150- 250 و 1150 )ب( مازاد عرضه باالی نقطۀ تعادلی و کمبود عرضۀ پایین نقطۀ تعادلی )ج( نقطۀ D )د( D. S. نزولی و صعودی )هـ( 

750-750 -350

4( الف( 450 و 1150- 250 و 1150 )ب( مازاد عرضه باالی نقطۀ تعادلی و کمبود عرضه پایین نقطۀ تعادلی )ج( نقطه D )د( S. D. نزولی و صعودی )هـ( 

750 -750 -350

هنگامی که در بازار مازاد عرضه وجود دارد کدام یک از موارد زیر صدق می کند؟ - 124

1( تولیدکنندگان رغبت بیشتری به تولید نشان می دهند.

2( مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی موردنیاز خود خواهند شد. 

3( گروهی از تولیدکنندگان موفق به فروش کاالی خود نخواهند شد.

4( فاصله ی بین عرضه و تقاضا افزایش می یابد.

در پایین ترین نقطه منحنی تقاضا، مقدار عرضۀ تولیدکنندگان در چه حدودی است؟- 125

4( پایین تر از مقدار تقاضا 3( صفر   2( باالتر از مقدار تقاضا   1( به اندازۀ موجودی بازار 

اگر قیمت کاالیی در حال کاهش باشد به کدام دلیل قیمت کاال به سمت قیمت تعادلی گرایش پیدا می کند؟ - 126

2( فزونی تقاضا بر عرضه  1( فزونی عرضه بر تقاضا 

4( احتمال سبقت بیشتر تقاضا بر عرضه 3( احتمال رکود بیش تر در بازار  

کدام مورد انگیزه مصرف کنندگان از خرید کاال است؟- 127

2( کسب رضایت بیشتر  1( رفع نیاز  

4( حذف خواسته های غیرضروری 3( صرفه جویی در درآمد  

در کدام شرایط، اتفاق زیر رخ می دهد؟- 128

»افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصله بین »عرضه و تقاضا« از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود. این سطح قیمت 

همان قیمت تعادلی است«. 

1( وقتی در بازار، قیمت از سطح »قیمت تعادلی« باال برود و »مازاد عرضه« به وجود آید. 

2( هنگامی که در بازار، »کمبود« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« پایین تر باشد. 

3( زمانی که از یک سو مصرف کنندگان، مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوی دیگر تولیدکنندگان، از مقدار تولید خود بکاهند.

4( موقعی که گروهی از تولیدکنندگان موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را باقیمتی پایین تر به فروش برسانند. 
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در رابطه با معنا و مفهوم »صعودی« بودن منحنی عرضه کدام عبارت نادرست است؟ - 129

2( رابطۀ عرضه و قیمت، یک رابطه مستقیم است.  1( با افزایش قیمت، مقدار عرضۀ کاال افزایش می یابد. 

4( با کاهش قیمت کاالیی تقاضا برای آن نیز تقلیل می یابد. 3( با کاهش قیمت، مقدار عرضه کاال نیز کاهش می یابد. 

عاملی که هماهنگی بین مقدار عرضه و تقاضا را ایجاد می کند ................ است.- 130

4( هزینه های تولید 3( میزان تولید   2( وضعیت بازار   1( قیمت کاال  

همیشه در سطوح باالتر از قیمت تعادلی با مسئله ....................... مواجه می شویم که برای حل مشکل و رسیدن به تعادل، - 131

قیمت ها باید کاهش یابند.

4( مازاد عرضه  3( مازاد تقاضا   2( رکود   1( انحصار  

مهم ترین عامل در تصمیم گیری عرضه کنندگان در مورد میزان تولید کاال ......................... می باشد.- 132

4( میزان هزینه های تولید 3( قیمت کاال   2( قیمت مواد اولیه   1( میزان سود  

 

منحنی تقاضا از سمت چپ به راست ....................... می باشد یعنی رابطه ........................ بین قیمت و مقدار تقاضا - 133

برقرار می باشد.

4( نزولی- مستقیم 3( صعودی- معکوس   3( صعودی- مستقیم   1( نزولی- معکوس  

منحنی عرضه از سمت چپ به راست ................... می باشد. یعنی بین قیمت و مقدار عرضه .................. وجود دارد.- 134

2( صعودی- رابطه غیرمستقیم  1( صعودی- رابطه مستقیم 

4( نزولی- رابطه غیرمستقیم 3( نزولی- رابطه مستقیم  

در چه قیمت هایی با مسئله کمبود عرضه مواجه می شویم؟- 135

2( در سطح قیمت های تورمی  1( در سطح قیمت های باالتر از قیمت تعادلی  

4( در سطح قیمت های پایین تر از قیمت تعادلی 3( در سطح قیمت های تعادلی و تورمی 

هرگاه در بازار کاالیی، قیمت ها در حال افزایش باشند، یعنی در بازار ....................... وجود داشته است.- 136

4( تعادل 3( مازاد عرضه   2( کمبود تقاضا   1( کمبود عرضه 

صعودی بودن منحنی عرضه به این معناست که با افزایش قیمت ..................... و برعکس. - 137

2( مقدار عرضه افزایش خواهد یافت 1( مقدار تقاضا نیز افزایش خواهد یافت  

4( مقدار عرضه کاهش خواهد یافت 3( مقدار تقاضا نیز کاهش خواهد یافت 

در وضعیت کمبود و مازاد عرضه به ترتیب کدام عامل قیمت ها را به سمت قیمت تعادلی سوق می دهد؟- 138

2( کاهش قیمت- کاهش قیمت  1( کاهش قیمت- افزایش قیمت 

4( افزایش قیمت- کاهش قیمت  3( افزایش قیمت- افزایش قیمت  
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اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال افزایش باشد به کدام دلیل قیمت کاال به سمت قیمت تعادلی پیش می رود؟- 139

2( نظارت دولت بر قیمت 1( مازاد تقاضا  

4( پیش بینی عرضه کنندگان از قیمت در آینده 3( کمبود تقاضا  

در حالت مازاد عرضه سیر تحوالت قیمت چگونه بوده و فاصلۀ بین عرضه و تقاضا چه تغییری می کند؟- 140

4( کاهش- کمتر  3( افزایش- کم تر   2( کاهش- ثابت   1( افزایش – بیش تر  

زمانی که در بازار قیمت از سطح تعادلی باالتر برود کدام وضعیت در بازار حاکم می شود و نتیجه نهایی آن کدام است؟ - 141

2( مازاد تقاضا- افزایش قیمت  1( مازاد عرضه- کاهش قیمت 

4( کمبود عرضه- کاهش قیمت  3( کمبود تقاضا- افزایش قیمت  

در چه قیمت یا قیمت هایی کاهش قیمت موجب نزدیک شدن فاصله بین عرضه و تقاضا می شود؟ - 142

4( بستگی به نوع کاال دارد.  3( قیمت تعادل   2( مازاد عرضه   1( کمبود عرضه  

 بین کدام یک از مفاهیم زیر بایستی تساوی برقرار شود؟ - 143
ً
در قیمت تعادل الزاما

4( تقاضا و عرضه 3( عرضه و قیمت و تقاضا  2( تقاضا و قیمت   1( عرضه و قیمت  

در کدام قیمت مازاد عرضه و تقاضا وجود ندارد؟ - 144

4( در شرایط رکودی 3( تعادل   2( پایین تر از تعادل   1( باالتر از تعادل 

 کاهش می یابد؟- 145
ً
در وضعیت کمبود عرضه از طریق کدام مکانیزم فاصله بین عرضه و تقاضا کامال

4( فشار تقاضاکننده 3( قوانین حکومتی  2( افزایش قیمت   1( کاهش قیمت  

جدول زیر مقادیر مختلف قیمت و عرضه را نشان می دهد، در قیمت 25 ریال چه مبلغ کاال مورد مبادله قرارگرفته است.- 146

101520304050عرضه

51015202530قیمت

50403015125تقاضا

4۸0 )4  400 )3  1000 )2  300 )1

شکل مقابل، عرضه و تقاضای کاالی خاصی را نشان می دهد در قیمت 50 ریال چه مقدار و چه مبلغ کاال مورد مبادله قرار می گیرد؟- 147

4/000 -۸0 )1

۶/000 -120 )2

۹0/000 -1۸0 )3

 ۸00 -۸0 )4
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مقدار - 148 از  کمتر  شده  تقاضا  مقدار  زیر  قیمت های  از  کدام یک  در  باشد  ریال   700 خاصی  کاالی  برای  بازار  در  تعادل  قیمت  اگر 

عرضه شده است؟ 

4( ۶50 ریال 3( ۸00 ریال   2( 400 ریال   1( 500 ریال 

به طورکلی با افزایش قیمت تولیدکنندگان به ......................... می پردازند.- 149

2( تولید بیش تر- عرضه ی کم تر  1( تولید کم تر- عرضه ی بیش تر  

4( تولید کم تر- عرضه ی کم تر 3( تولید بیش تر- عرضه ی بیش تر  

در نقاط باالتر منحنی های عرضه و تقاضا کدام وضعیت صادق است؟ - 150

2( قیمت بیش تر- قیمت کمتر  1( قیمت کم تر- قیمت کمتر  

4( قیمت بیشتر- قیمت بیشتر 3( قیمت کمتر- قیمت بیش تر 

تقاضاکنندگان - 151 تمام  تا  بایستی عرضه شود  ریال چند واحد کاال  را نشان می دهد. در قیمت 50  بازار کاالی خاصی  شکل مقابل، 

بتوانند به تقاضای خود برسند؟

1( 35 واحد 

2( 30 واحد

3( 55 واحد

4( ۶7 واحد

شکل مقابل، بازار کاالیی مانند گندم را نشان می دهد در قیمت 200 ریال چه مبلغ کاال تقاضا می شود؟- 152

4000 )1

۸000 )2

14000 )3

 ۶000 )4

عامل هماهنگی و تعادل بین رفتار اقتصادی تولید و مصرف کنندگان کدام است؟- 153

2( قیمت کاال  1( دولت  

4( پیش بینی تحوالت قیمت در آینده  3( قوانین مربوط به تعزیرات  

مؤسسه تولیدی آلفا در قیمت 200 ریال روزانه 1500 واحد کاالی x تولید و به بازار عرضه می کند. اگر قیمت به 250 ریال افزایش - 154

یابد چه مقدار کاال عرضه خواهد کرد؟ 

2( کمتر از 1500 واحد  1( 3000 واحد  

4( مشخص نیست.  3( بیشتر از 1500 واحد  
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هر نقطه واقع بر روی منحنی عرضه، رابطه ی بین مقادیر عرضه شده از کاالیی معین و کدام عامل زیر را نشان می دهد؟- 155

2( هزینه ی تولید کاالی موردنظر  1( قیمت کاالی به هم پیوسته 

4( قیمت کاالی موردنظر  3( مقدار فروش کاالی موردنظر  

اگر بر روی منحنی عرضه نقطه ای به سمت باال تغییر مکان هندسی بدهد علت آن کدام است؟ - 156

2( تغییرات هزینۀ تولید در جهت افزایش  1( تغییر رفتار عرضه کننده 

4( کاهش قیمت کاالی موردنظر  3( افزایش قیمت کاالی موردنظر  

برای آن که روی منحنی S که مربوط به عرضۀ گندم می باشد نقطه ی L و به نقطۀ K تغییر مکان پیدا کند کدام عامل باید افزایش یابد؟- 157

1( نهادهای عوامل تولید 

2( قیمت گندم در بازار

3( بازدهی تولید 

4( سود کشاورزان

در رابطه با منحنی تقاضا و عرضه کدام گزینۀ درست است؟ - 158

1( منحنی تقاضا از چپ به راست صعودی و عرضه از چپ به راست نزولی است. 

2( منحنی تقاضا و عرضه از چپ به راست نزولی است.

3( منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی و عرضه از چپ به راست صعودی است. 

4( منحنی تقاضا و عرضه از چپ به راست صعودی است. 

 بین عرضۀ یک کاال و قیمت آنچه رابطه ای وجود دارد؟- 159
ً
معموال

4( مستقیم  3( افزایشی   2( کاهشی   1( معکوس  

منحنی عرضه، بیانگر چیست؟ - 160

2( ارتباط بین قیمت و هزینۀ تولید کاال و خدمات عرضه شده 1( چگونگی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان  

4( ارتباط بین تعداد عرضه کنندگان و مقدار کاال و خدمات عرضه شده  3( چگونگی رفتار اقتصادی مصرف کننده  

کدام یک در تصمیم تولیدکنندگان در مورد میزان تولید یک کاال مؤثر نیست؟ - 161

4( جمعیت جامعه 3( پیش بینی رونق   2( هزینه ی تولید   1( سطح قیمت کاال  

قانون تقاضا بیانگر چیست؟- 162

2( رابطۀ معکوس عرضه و تقاضا 1( رابطۀ مستقیم عرضه و تقاضا 

4( رابطۀ مستقیم تقاضا و قیمت 3( رابطۀ معکوس قیمت و تقاضا  



204

  اقتصاد جامع کنکور

شکل زیر، منحنی تقاضا برای کاالی خاصی را نشان می دهد. اگر 90 واحد تقاضا برای کاالی موردنظر وجود داشته باشد قیمت - 163
چند ریال است؟

100 )1
2( صفر
 20 )3
 40 )4

در روی منحنی تقاضا، نقاط باالتر مبین ................ می باشد. - 164
2( قیمت بیشتر به تقاضای کمتر  1( تقاضای بیش تر- قیمت بیش تر 
4( تقاضای بیش تر- قیمت کمتر  3( قیمت کمتر – تقاضای کم تر  

با فرض طبیعی بودن حالت منحنی زیر، در مقایسۀ وضع نقاط A و B، گزینۀ درست کدام است؟ - 165
B )2 تقاضای بیشتر  A )1 عرضۀ بیش تر 
B )4 عرضۀ بیش تر  A )3 تقاضای بیش تر  

بین تقاضا و قیمت یک رابطۀ ................ برقرار است و منحنی آن همواره از چپ به راست ................ است. - 166
4( مستقیم- صعودی 3( مستقیم- نزولی   2( معکوس- صعودی  1( معکوس- نزولی  

در شکل زیر، D منحنی تقاضا برای اتومبیل را نشان می دهد علت انتقال نقطۀ M به نقطۀ N روی منحنی تقاضا کدام است؟ - 167
1( کاهش قیمت بنزین 

2( کاهش درآمد مصرف کننده 
3( کاهش قیمت اتومبیل 

4( محدودیت فروش بنزین از طرف دولت

بین مقدار تقاضا برای یک کاال و قیمت آنچه نوع رابطه ای وجود دارد؟- 168
4( مستقیم 3( معکوس   2( کاهشی   1( افزایشی  

در چه صورتی مصرف کنندگان انگیزۀ بیشتری برای صرفه جویی در مصرف یک کاال دارند؟ - 169
4( افزایش درآمد مصرف کنندگان  3( افزایش قیمت کاالهای مکمل   2( افزایش قیمت آن کاال   1( کاهش قیمت آن کاال  

کدام یک از عوامل زیر در تصمیم گیری مصرف کنندگان از خرید یک کاال مؤثر نیست؟- 170
4( هزینه های تولید  3( سلیقه ی مصرف کنندگان   2( درآمد مصرف کنندگان   1( قیمت کاالهای موردنظر  

با توجه به نمودار عرضه و تقاضای نوعی کاال به شکل مقابل: بازار کاال در نقطه A، دچار »چه وضعی« است؟- 171
1( مازاد عرضه

2( بدون خریدار و فروشنده
3( مازاد تقاضا

4( کمبود عرضه 
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کدام یک از رفتارهای اقتصادی، مانع کاهش فاصله بین منحنی های عرضه و تقاضا در سطح قیمت پایین تر از نقطه تعادل می گردد؟ - 172

4( افزایش مقدار تولید 3( کاهش قیمت   2( کاهش مصرف  1( افزایش قیمت  

موارد کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندۀ جاهای خالی عبارات زیر در خصوص انواع مختلف کاالها است؟- 173

الف( کاالی ......................... کاالیی است که با کاهش درآمد، تقاضا برای آن کم می شود و با افزایش درآمد میزان مصرف آن 

کاال افزایش می یابد. 

ب( زمانی که قیمت یک کاال افزایش می یابد، تقاضا برای آن کاهش و تقاضا برای کاالی ....................... افزایش می یابد. 

ج( افزایش قیمت یکی از کاالهای ...................... باعث کاهش در میزان تقاضا برای کاالهای دیگر خواهد شد و برعکس. 

د( کاالی ....................... به کاالیی گفته می شود که با افزایش درآمد تقاضا برای آن کاهش می یابد. 

2( الف( معمولی، ب( مکمل، ج( جانشین، د( پست  1( الف( پست، ب( جانشین، ج( مکمل، د( معمولی 

4( الف( پست. ب( مکمل، ج( جانشین، د( معمولی 3( الف( معمولی، ب( جانشین، ج( مکمل، د( پست 

با فرض اینکه نقاط A و B و C بر روی منحنی ....... قرار داشته باشد، وضع نقطۀ A در مقایسه با C چگونه است؟- 174

1( عرضه به قیمت و مقدار بیشتر 

2( عرضه- قیمت و مقدار کمتر 

3( تقاضا- قیمت بیشتر و مقدار کمتر 

4( تقاضا- قیمت کمتر و مقدار بیشتر

جدول زیر، نمودار: »تقاضا، عرضه، قیمت« در یک جامعۀ بازاری فرضی است، در این صورت کدام یک از ردیف های جدول، بیانگر: - 175

الف( مازاد عرضه است؟ 

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

ج( کمبود عرضه است؟ 

مقدار عرضه »به کیلو«مقدار تقاضا »به کیلو«قیمت »به ریال«ردیف

110012000

21501000200

3200800400

4250600600

5300400800

63502001000

740001200

1( الف( ردیف: 3 ب( ردیف: 4- قیمت تعادلی ج( ردیف 3 

2( الف( ردیف: 3 ب( ردیف: 5- مقدار تعادلی ج( ردیف 4

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

4( الف( ردیف: 5 ب( ردیف: 5- مقدار و قیمت تعادلی ج( ردیف 4
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کدام »گزینه« بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ )با تغییر( - 176
الف( انگیزۀ مصرف کنندگان، از خرید کاالها و »........................« است. 

ب( تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یک کاال: 
پ( »قیمت یک کاال« و »میزان« تولید و عرضۀ آن از سوی »تولیدکنندگان« با هم: 

ت( در رابطه با »واقعیت« کدام عبارت نادرست است؟
1( الف( ارضای روانی ب( میزان خرید آن »افزایش« ولی میزان مصرف آن »کاهش« می یابد. پ( رابطۀ »تنگاتنگ« دارند. ت( »تولیدکنندگان« با هدف به دست 

آوردن »سود« به تولید کاال می پردازند و »مصرف کنندگان« نیز برای رفع »نیازهای خود« کاالها و خدمات را خریداری می نمایند.
2( الف( کسب سود ب( میزان خرید آن »کاهش« ولی میزان مصرف آن »افزایش« می یابد. پ( رابطۀ »متقابل« دارند. ت( هر یک از کاالها و خدمات موردنیاز 

مردم توسط تعدادی از »بنگاه های تولیدی« تولید می شود.
3( الف( احساس رضایت ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »تولیدکنندگان« کاهش می یابد. پ( رابطۀ »معکوس« دارند. ت( انسان برای رفع نیازهای خود 

ناگزیر از مصرف بعضی از »کاالها و خدمات« است.
4( الف( رفع نیاز ب( میزان مصرف یا خرید آن از سوی »مصرف کنندگان« افزایش می یابد. پ( رابطۀ »مستقیم« دارند. ت( اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال 

»افزایش« باشد می گوییم به دلیل »کمبود« یعنی »فزونی عرضه بر تقاضا« قیمت به سمت »قیمت تعادلی« پیش می رود.

در رابطه با »واقعیت« کدام مورد نادرست است؟ - 177
1( عاملی که هماهنگی و تعادل را در »بازار« ایجاد می کند »میزان تولید یک کاال« است.

2( اگر مصرف کنندگان بخواهند به مقدار بیشتر از آنچه »تولیدکنندگان« عرضه کرده اند کاال خریداری کنند مقدور نخواهد بود.
3( اگر »تولیدکنندگان« بیش تر از مقدار خرید »مصرف کنندگان« کاال تولید کنند موفق به فروش آن مقدار اضافی نخواهند شد. 
4( رفتار اقتصادی »تولیدکنندگان و مصرف کنندگان« باید با یکدیگر هماهنگ باشد در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

متناسب با جدول عرضه و تقاضای کاالی مربوطه به سؤاالت زیر پاسخ دهید. - 178
الف( در کدام سطح قیمت و کدام ردیف جدول بازار با مازاد عرضه روبه رو است؟ 

ب( در قیمت 200 ریال چه عاملی بازار را به تعادل می رساند؟ 
ج( مقدار عرضه تعادلی و قیمت تعادلی کدام است؟ 

د( هرگاه در بازار کاالیی، کمبود یا مازاد مشاهده نگردد، چه مفهومی را می رساند؟

قیمت )ریال(تقاضا )کیلو(عرضه )کیلو(ردیف

101200100

22001000150

3400800200

4600600250

5800400300

61000200350

712000400

1( الف( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال- ردیف های 1، 2، 3 ب( کاهش قیمت ج( 250– ۶00 د( تورم
2( الف( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال- ردیف های 5، ۶، 7 ب( افزایش قیمت ج( 250 – ۶00 د( ثبات

3( الف( در سطح قیمت پایین تر از 250 ریال- ردیف های 1، 2، 3 ب( کاهش قیمت ج( ۶00 – 250 د( رکود 
4( الف( در سطح قیمت باالتر از 250 ریال- ردیف های 5، ۶، 7 ب( افزایش قیمت ج( ۶00 – 250 د( تعادل
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با توجه به جدول عرضه و تقاضا زیر به سؤاالت پاسخ دهید. - 179
الف( مقادیر a و b به ترتیب کدام مفهوم را نشان می دهد؟ 

ب( قیمت و مقدار تعادلی چقدر است؟ 
ج( در مقدار عرضۀ 350 کیلو بازار در چه وضعیتی قرار دارد و برای رسیدن به شرایط تعادلی چه اقدامی باید بشود؟ 

د( حداکثر درآمد تولیدکننده در باالترین قیمت چه مقدار است؟

a )کیلو(850750650550450350250
قیمت )ریال(140012001000800600400200
b )کیلو(490510530550570590610

1( الف( تقاضا- عرضه ب( 500 – ۸00 ج( مازاد تقاضا- کاهش قیمت د( 11۹0000 ریال
2( الف( عرضه- تقاضا ب( ۸00- 550 ج( کمبود عرضه- افزایش قیمت د( 11۹0000 ریال 

3( الف( تقاضا- عرضه ب( 550- ۸00 ج( مازاد تقاضا- کاهش قیمت د( ۶۸۶000 ریال
4( الف( عرضه- تقاضا ب( ۸00- 550 ج( کمبود عرضه- افزایش قیمت د( ۶۸۶000 ریال

این مطلب مربوط به کدام یک از »گزینه های« زیر است؟ این کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصله ی بین »عرضه - 180
و تقاضا« از بین برود و در بازار »تعادل« برقرار شود. 

1( وقتی در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی، پایین تر باشد و کمبود »عرضه« پدید آید. 
2( هنگامی که در بازار »مازاد عرضه« اتفاق می افتد و قیمت از سطح »قیمت تعادلی« باالتر برود. 

3( باال رفتن قیمت باعث می شود که از یک سو »تولیدکنندگان« رغبت بیشتری به تولید نشان دهند و از سوی دیگر »مصرف کنندگان« از مصرف خود بکاهند.
4( زمانی که گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی موردنیاز خود نشوند و این گروه حاضرند برای خرید کاال مبلغ باالتری بپردازند و این امر سبب افزایش 

قیمت کاال خواهد شد.

درصورتی که در بازار قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، دلیل پیشروی قیمت به سمت قیمت تعادلی چیست؟- 181
4( مازاد تقاضا 3( کمبود عرضه   4( فزونی تقاضا بر عرضه   1( فزونی عرضه بر تقاضا  

در دستگاه محورهای مختصات زیر، منحنی های عرضه و تقاضای یک کاالی مصرفی بادوام در جامعه A رسم شده است. با توجه - 182
به اطالعات آن به پرسش های زیر پاسخ دهید: 

الف( در قیمت 4 میلیون تومان چه مازاد یا کمبودی در بازار وجود دارد
 و تفاضل آن با مقدار تعادلی چقدر است؟ 

ب( در قیمت 1 میلیون تومان چه تغییری باید رخ دهد تا بازار این کاال 
به نقطۀ تعادلی برسد؟ 

 2 قیمت  در  مصرفی  کاالی  این  عرضه کنندگان  درآمد  حداکثر  پ( 
میلیون تومان چقدر است؟ 

ت( بیشترین درآمد عرضه کنندگان در کدام قیمت و مقدار است و چقدر است؟
1( الف( کمبود تقاضا- 20 ب( 20 واحد افزایش عرضه پ( 40 میلیون ت( 5 میلیون- 50- 250 میلیون
2( الف( مازاد عرضه- 10 ب( افزایش 2 میلیون در قیمت پ( 40 میلیون ت( 3 میلیون- 30-۹0 میلیون

3( الف( مازاد تقاضا- 20 ب( افزایش 2 میلیون در قیمت پ( ۸0 میلیون ت( 5 میلیون- 50- 250 میلیون
4( الف( کمبود عرضه- 10ب( افزایش 20 واحد به عرضه پ( ۸0 میلیون ت( 3 میلیون- 30-۹0 میلیون
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به پرسش های زیر پاسخ داده و جاهای خالی را کامل کنید: - 183

الف( با توجه به جدول عرضه و تقاضای کاالی x به ترتیب از راست به چپ، مقدار و قیمت تعادلی چقدر است؟

x مقدار تقاضایx قیمتx مقدار عرضه

10

8

6

4

50

100

150

200

2

4

6

8

150 -۶ )4  50 -2 )3  100 -4 )2  200 -۸ )1

منحنی عرضه و تقاضای کاالیی مصرفی در دستگاه محورهای مختصات زیر، رسم شده است: - 184

الف( در قیمت 500 تومان چه مازاد یا کمبودی در بازار وجود دارد و مقدار آن 

چقدر است؟ 

ب( در قیمت 400 تومان، تفاضل مازاد عرضه با مقدار تعادل چقدر است؟ 

پ( در قیمت 100 تومان چه مازاد یا کمبودی و چقدر در بازار وجود دارد؟ 

ت( درآمد تولیدکننده در قیمت 600 تومان چقدر است؟ 

ث( این کاالی مصرفی »پوشاک زمستانی« است و در فصل تابستان قیمت آن 

گرایش به کاهش دارد. در این فصل چه نوع مازاد یا کمبودی در بازار هست؟ 

1( الف( مازاد عرضه- 50 ب( 40 پ( مازاد تقاضا- 50 ت(-0- تومان ث( مازاد عرضه 

2( الف( مازاد عرضه- 50 ب( 10 پ( مازاد تقاضا- 50 ت(-- تومان ث( مازاد عرضه 

3( الف( کمبود عرضه- 40 ب( 40 پ( مازاد عرضه- 40 ت( 3۶000 تومان ث( مازاد تقاضا

4( الف( کمبود تقاضا- 40ب( 10 پ( کمبود عرضه- 50 ت( 3۶000 تومان ث( مازاد تقاضا

منحنی عرضه و تقاضای یک کاالی بادوام مصرفی در دستگاه زیر رسم شده است. - 185

الف( در قیمت 700 تومان، چه مازاد یا کمبودی وجود دارد و میزان آن چقدر است؟ 

ب( در قیمت 300 تومان، مازاد تقاضا نسبت به مقدار تعادلی چقدر است؟ 

پ( حداکثر درآمد عرضه کنندگان در قیمت 600 تومان چقدر است؟ 

ت( تقاضاکنندگان در قیمت 600 تومان حداکثر چند تومان هزینه کرده اند؟

1( الف( مازاد عرضه- صفر ب( ۶ پ( ۶000 تومان ت( 1200 تومان 

2( الف( مازاد عرضه- 12 ب( ۶ پ( 1200 تومان ت( 1200 تومان

3( الف( کمبود تقاضا- 12 ب( 12 پ( ۶000 تومان ت( 1200 تومان 

4( الف( مازاد تقاضا- صفر ب( 12 پ( ۶000 تومان ت( ۶000 تومان 
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.............. باشد و - 186 یا   .............. بازار به مجموعۀ تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان هر چیزی در هرجایی است که می تواند 

مقدار تقاضای یک کاال در بازار با قیمت آن رابطه .............. که به این رابطه .............. می گویند که نشان می دهد منحنی تقاضا 

.............. است. 

1( حضوری، حقیقی- معکوس دارد- شیب نزولی منحنی- از چپ به راست نزولی 

2( حضوری، مجازی- معکوس دارد- قانون تقاضا- از چپ به راست نزولی 

3( حقیقی، مجازی- مستقیم دارد- شیب نزولی منحنی- از چپ به راست صعودی 

4( حضوری، مجازی- مستقیم دارد- قانون تقاضا- از راست به چپ صعودی

ارتباط بین خانوارها و بازار عوامل تولید و بنگاه ها و بازار محصوالت در الگوی چرخشی ساده چگونه است؟- 187

1( بنگاه ها نیروی کار خود را به خانوارها در بازار کاال و خدمات عرضه کرده و خانوارها نیز کاال و خدمات خود را در بازار محصوالت به بنگاه ها فروخته و بهای آن 

را دریافت می کنند. 

2( صاحبان عوامل تولید کاالها و خدمات تولیدی خود را با گرفتن بهای محصوالت در بازار کاال و خدمات در اختیار بنگاه ها قرار می دهند.

3( بنگاه ها با خریدن یا اجارۀ عوامل تولید خانوارها از طریق بازار عوامل تولید به آنان درآمد پرداخته و محصوالت خود را در بازار محصوالت به خانوارها فروخته و 

بهای آن را می گیرند.

4( خانوارها زمین و منابع طبیعی خود را در بازار محصوالت در اختیار بنگاه ها قرار می دهند و بنگاه ها در بازار عوامل تولید کاال و خدماتی را که تولید کرده اند 

فروخته و درآمد عایدشان می شود.

با توجه به نمودار زیر که مربوط به عرضه و تقاضای یک کاالی خاص است؛ به سؤاالت زیر پاسخ دهید:- 188

الف( در قیمت 170 ریال بازار در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

ب( قیمت تعادلی، مقدار تقاضای تعادلی و مقدار عرضۀ 

تعادلی به ترتیب کدام است؟ 

ج( منحنی تقاضا و منحنی عرضه به ترتیب کدام است؟ 

مقدار،  کدام  عرضۀ  با  تولیدکننده  تعادل،  شرایط  در  د( 

عرضه خود را در آینده افزایش می دهد؟ 

2( کمبود عرضه- 1۶0 ریال، D, S -۸0 -۸0- 110 کیلو  1( مازاد عرضه- 1۶0 ریال، S, D -۸0 -0۸ - ۸0 کیلو  

4( مازاد عرضه- 1۶0 ریال، S, D -۸0 -۸0- 50 کیلو 3( کمبود عرضه- 1۶0 ریال، D, S -۸0-۸0- 110 کیلو  

کدام یک از عوامل زیر موجب جابه جایی نقاط بر روی منحنی تقاضا می شود؟ - 189

4( قیمت سایر کاالها 3( سلیقه   2( درآمد   1( قیمت کاال  

در حالت مازاد عرضه چه عاملی فاصلۀ بین عرضه و تقاضا را از بین می برد و عامل ایجاد تعادل بین رفتار اقتصادی مصرف کنندگان - 190

و تولیدکنندگان چیست؟ 

2( کاهش قیمت- قیمت کاال  1( افزایش قیمت- قیمت کاال  

4( افزایش تقاضا- فزونی تقاضا بر عرضه 3( کاهش عرضه- فزونی عرضه بر تقاضا  
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کدام یک از گزینه های زیر »قیمت تعادلی« و »مقدار تعادلی« را نشان می دهد. - 191

2( قیمت = 100  مقدار عرضه = 300 مقدار تقاضا = 100  1( قیمت = 200 مقدار عرضه = 200 مقدار تقاضا = 400  

4( قیمت = 400 مقدار عرضه = 150 مقدار تقاضا = 100 3( قیمت = 300 مقدار عرضه = 150 مقدار تقاضا = 150  

به - 192 زیر،  فرضی  کاالی  تقاضا  و  عرضه  منحنی  به  توجه  با 

سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

الف( قیمت تعادلی کدام است؟ 

ب( در کدام قیمت ها بازار با مازاد عرضه روبه روست؟ 

ج( در کدام ناحیه از نمودار، قیمت کاال افزایش پیدا می کند؟ این 

افزایش تا چه سطحی ادامه می یابد؟ 

E – 1000 ,500 -1500 )2، قیمت تعادلی  1( 30- 2500,2000 - 4 بیشتر از قیمت تعادلی  

B -2500 ,2000 -1500 )4، قیمت تعادلی  C -1000 ,500 -30 )3، بیشتر از قیمت تعادلی 

بین مقدار عرضه برای یک کاال و قیمت آنچه نوع رابطه ای برقرار است؟- 193

4( نمایی  3( بی ارتباط   2( مستقیم   1( معکوس  

کدام یک از عوامل زیر، عامل تأثیرگذار بر مقدار تقاضا نیست؟- 194

4( درآمد  3( هزینه های تولید   2( سلیقه   1( قیمت کاال  

ستون دوم جدول زیر نشان دهندۀ کدام مفهوم اقتصادی است؟- 195

قیمت )به تومان(؟

10

15

17

20,000

60,000

80,000

2( مقدار تقاضا  1( مقدار تعادلی عرضه و تقاضا  

4( هم مقدار تقاضا می تواند باشد هم مقدار عرضه 3( مقدار عرضه 

اگر کاهش واردات قند و شکر در کشوری، منجر به افزایش قیمت آن شود، در این صورت چه تغییری در مقدار تقاضای چای - 196

اتفاق می افتد؟ 

2( افزایش می یابد  1( کاهش می یابد  

4( تغییر نمی کند 3( بستگی به قیمت جهانی دارد  
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. س1سوال

الف( در نقطه ای که قید بودجه به محور کاالی مدنظر برخورد می کند )به طور مثال در اینجا نقطه ی

D که محل برخورد قید بودجه با محور شیر است(. مقدار مصرف کاالی مقابل در اینجا گوشت( به حداقل خود یعنی صفر می رسد. 

ب( برای پاسخ به این قسمت، هر نقطه را طوری امتداد دهید که به محورهای دوگانه برخورد کند، بعد بسنجید که با حرکت از هر مکان به مکان دیگر از مصرف 

چه کاالیی کاسته و به مصرف کدام کاال افزوده می شود.

همان طور که در نمودار مشاهده می کنید از مصرف گوشت کاسته می شود )چون به سمت پایین حرکت می کنیم و به 

مصرف شیر افزوده می شود )چون روبه جلو حرکت می کنیم(.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در نقطه ی A قیمت بیشتر، ولی تقاضا کمتر است. س2سوال

منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است و رابطه آن باقیمت کاال، معکوس است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س3سوال

الف( سطح قیمت 1۸,000 تومان که به ازای آن، مقدار عرضه و تقاضا باهم برابر می باشند )30 کیلو(، قیمت تعادلی است. در سطوح قیمت پایین تر از قیمت 

تقاضا )کمبود عرضه( وجود دارد.کیلو  بنابراین در سطح قیمت 17,000 تومان، 10 کیلو مازاد  تقاضا )کمبود عرضه( روبه رو می شویم،  با مازاد  بازار  تعادلی در 

35 25 10� �

ب( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی در بازار با کمبود تقاضا )مازاد عرضه( رویه رو می شویم. بنابراین در سطح قیمت 20,000 تومان، 25 کیلو کمبود تقاضا 

)مازاد عرضه( وجود دارد.

45 20 25� � کیلو    

ج( در سطح قیمت 1۸,000 تومان که به ازای آن مقدار عرضه و تقاضا باهم برابرند، بازار به تعادل می رسد و در آن کمبود یا مازاد مشاهده نمی شود. بنابراین در 

ردیف 3 برابری میان عرضه و تقاضا را داریم که به آن »قیمت و مقدار تعادلی« می گویند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س4سوال

الف( در صورت عدم وجود تعادل یا با شرایط کمبود روبه رو هستیم و یا مازاد. در هر دو حالت بازار توسط دست های نامرئی به سمت تعادلی دوباره هدایت خواهد شد 

ب( اگر معیارهای اندازه گیری رشد اقتصادی، یعنی رشد ناخالص داخلی را با معیارهای اندازه گیری نابرابری درآمدی و نیز سایر شاخص ها نظیر شاخص امید به 

زندگی، میزان سواد و... ترکیب کنیم، تصویر کامل تری از پیشرفت اقتصادی یک کشور به دست می آوریم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س5سوال

الف( اقتصاد تنها به انتخاب های اجتماعی توجه نمی کند، بلکه به اشخاص هم در انتخاب هایشان کمک می کند. 

د( درهرصورت با منابع کمیاب روبه رو هستیم، زیرا حتی با مبادله هم منابع بیشتر نخواهد شد. 

پاسخنامه تشریحی

درس پنجم )فصل دوم(
دهم
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. نقاط باالی قیمت تعادلی با وضعیت مازاد عرضه با کمبود تقاضا و در نقاط پایین قیمت تعادلی با وضعیت مازاد تقاضا و یا س6سوال
کمبود عرضه مواجه هستیم. در وضعیت مازاد تقاضا اگر قیمت ها افزایش یابد به نقطه ی تعادلی می رسیم. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. طبق قانون تقاضا مقدار تقاضا از یک کاال باقیمت آن رابطه ی عکس دارد، به طوری که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار س7سوال
تقاضای آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد. 

وقتی که در بازار مقدار عرضه بیش تر از تقاضا باشد، »مازاد عرضه )کمبود تقاضا(« رخ می دهد و همین سبب می شود برخی از تولیدکنندگان از قیمت خود کم کنند 

تا بتوانند با پیدا کردن مشتری کاالی بیش تری بفروشند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  س8سوال

الف( ردیف 4 که در آن مقدار عرضه و تقاضا باهم برابر هستند )550 کیلو( بیانگر وضعیت »تعادل« در بازار است.

� مقدار تعادلی - مقدار تقاضا در ردیف 2 )ب  � �850 550 300 کیلو 

� مقدار تعادلی - مقدار عرضه در ردیف 7  � �1000 550 450 کیلو 

= مقدار عرضه در قیمت 10,000 ریال )الفس9سوال 30 کیلو  گزینه 2 پاسخ صحیح است. 

= مقدار عرضه ی تعادلی  15 کیلو   

⇒ � مقدار عرضه ی تعادلی - مقدار عرضه در قیمت 10,000  � �30 15 15 کیلو   

ب( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد عرضه )کمبود تقاضا( روبه رو می شویم. 

= کمبود تقاضا در قیمت ۸000 ریال مقدار تقاضا در قیمت ۸000 ریال - مقدار عرضه در قیمت ۸000 ریال   

 � � �20 10 10 کیلو   

در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی بازار با کمبود عرضه )مازاد تقاضا( مواجه است. 

= مازاد تقاضا در قیمت 5000 ریال مقدار عرضه در قیمت 5000 ریالی - مقدار تقاضا در قیمت 5000 ریالی   

 � � �25 5 20 کیلو   

7000 15 105 000� � , ریال  ج( در سطح قیمت 7000 ریال و مقدار 15 کیلو تولیدکننده بیشترین دریافتی را دارد. 

د( در بازار هنگامی »کمبود عرضه )مازاد تقاضا(« اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. درنتیجه، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید 

کاالی موردنیاز خود نخواهند شد. این گروه برای خرید کاال حاضرند مبلغ باالتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود. 

افزایش قیمت باعث می شود از یک سو، تولیدکنندگان به تولید رغبت بیشتری نشان دهند و از سوی دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند. این افزایش 

قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ی بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود. بنابراین در سطح قیمت 4000 ریال، 3000 ریال 

افزایش قیمت موجب برقراری تعادل در بازار می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر مردم نسبت به تغییرات قیمت یک کاال عکس العمل زیادی از خود نشان ندهند، می گوییم اصطالحًا حساسیت س10سوال
قیمتی برای تقاضای این کاال کم است و تغییرات قیمت تأثیر چندانی در میزان تقاضای آن ندارد. منحنی تقاضا برای این کاال با شیب زیاد رسم می شود.  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س11سوال

) تقاضا  )� � �) قیمت ها      )� �الف(   

ب( اگر درآمد افراد افزایش پیدا کند، کاالی بیشتری تقاضا می کنند، درنتیجه رابطه ی این دو مثبت یا مستقیم است. 

ج( رفتار این دو گروه باید هماهنگ باشد. 

د( در هنگام مازاد عرضه، تولیدکننده سعی می کند تا در بازار با کاهش قیمت، سهم بیشتری از مشتریان برای خود فراهم کند. 
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س12سوال
250 مازاد عرضه وجود دارد.  700 450� � الف( در قیمت 500 مقدار عرضه 700 و مقدار تقاضا 450 و به اندازه 

ب( در قیمت پایین تر از 400 مقدار تقاضا بیشتر و مازاد تقاضا وجود دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. نقاط بر روی خط صعودی قرار دارند، بنابراین این خط بیانگر منحنی عرضه است. )در منحنی عرضه با افزایش قیمت، س13سوال
مقدار عرضه ی کاال افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، عرضه ی آن نیز کاهش می یابد.( 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س14سوال
الف( فعالیت های بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

ب( 

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

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« 
مزایده و خریداران عمده کاال و خدمات )مثل خریدهای دولتی( مناقصه برگزار می کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س15سوال
الف( در سطح قیمت 250 ریال که به ازای آن مقدار عرضه و تقاضا باهم برابرند، بازار به تعادل می رسد و در آن کمبود یا مازاد مشاهده نمی شود. بنابراین در ردیف 

4 برابری میان عرضه و تقاضا را داریم که به آن »قیمت و مقدار تعادلی« می گویند. 
ب( در سطح قیمت های پایین تر از 250 ریال )ردیف های 1، 2 و 3( در بازار با »کمبود عرضه« روبه رو می شویم. 

ج( در سطح قیمت های باالتر از 250 ریال )ردیف های 5، ۶ و 7( در بازار با »مازاد عرضه« روبه رو می شویم.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س16سوال
الف( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی، )ناحیه ی 1( مصرف کنندگان به دلیل قیمت باال، مایل به خرید تعداد واحد کمتری از کاال هستند. در این حالت در 

بازار این کاال، مازاد عرضه با کمبود تقاضا وجود دارد. زیرا گروهی از تولیدکنندگان برای محصوالت خود خریدار پیدا نمی کنند. 
ب( نقطه ی برخورد دو منحنی عرضه و تقاضا، نقطه ی تعادل در بازار را نشان می دهد که قیمت متناظر با آن، قیمت تعادلی و مقدار متناظر با آن را مقدار تعادلی 
در بازار می گویند. نقطه ی برخورد دو منحنی عرضه و تقاضا، نقطه ی تعادل در بازار را نشان می دهد که قیمت متناظر با آن، قیمت تعادلی و مقدار متناظر با آن را 

مقدار تعادلی در بازار می گویند. نقطه ی C نقطه ی تعادلی است: 
= مقدار تقاضا(  600 کیلو )مقدار عرضه  = مقدار تعادلی 

= قیمت ارائه شده از سوی تقاضاکنندگان(  250 ریال )قیمت ارائه شده از سوی عرضه کنندگان  = قیمت تعادلی 
ج( در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی، )ناحیه ی 3( مصرف کنندگان به دلیل ارزان بودن کاال، مایل به خرید تعداد واحد بیشتری از کاال هستند. در این حالت 
در بازار این کاال، کمبود عرضه با مازاد تقاضا وجود دارد. زیرا به دلیل ارزان بودن کاال، تقاضا برای آن زیاد است. درحالی که تولیدکنندگان برای تولید آن کاال به 

آن مقدار، انگیزه ی کافی ندارند؛ درنتیجه تولید و عرضه ی آن کم می شود. 
د( منحنی تقاضا M نزولی و من حتی عرضه N صعودی است. 

هـ( در سطح قیمت 100 ریال )به دلیل ارزان بودن کاال و به صرفه نبودن تولید برای تولیدکنندگان( میزان عرضه ی کاال صفر است. 

هم چنین در سطح قیمت 400 ریال به دلیل گران بودن کاال میزان تقاضای کاال صفر است. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. نقاط بر روی خط صعودی قرار دارند، بنابراین این خط بیانگر منحنی س17سوال

عرضه است. )در منحنی عرضه با افزایش قیمت، مقدار عرضه ی کاال افزایش

 خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، عرضه ی آن نیز کاهش می یابد.(

بنابراین علت حرکت از نقطه ی M به نقطه ی N قیمت باالتر و عرضه ی بیش تر است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حرکت از A به B )از چپ به راست( نشان دهنده افزایش مقدار و افزایش قیمت است. س18سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س19سوال

الف( در قیمت باالتر ممکن است هنوز کمبود عرضه وجود داشته باشد ولی در قیمت باالتر و پایین تر از قیمت تعادلی به ترتیب مازاد عرضه و کمبود عرصه وجود 

دارد که درنتیجه آن قیمت ها برابر بوده و صعودی بودن منحنی عرضه نشان می دهد با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش می یابد و در بازار، رقابتی شدن باعث 

کم شدن تأثیر فروشنده بر قیمت می شود. 

ب( تحصیالت، درآمد و اعتقادات روی رفتار مصرف کننده و هزینه اولیه روی رفتار عرضه کننده تأثیر می گذارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س20سوال

الف( در سطح 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 بیشتر می پردازند؛ درحالی که مصرف کنندگان به خرید و مصرف این کاالی گران به آن مقدار تمایل نشان نمی دهند. 

در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی، مصرف کنندگان به دلیل ارزان بودن کاال، مایل به خرید تعداد واحد بیشتری از کاال هستند. در این حالت در بازار این 

کاال، کمبود عرضه یا مازاد تقاضا وجود دارد. زیرا به دلیل ارزان بودن کاال، تقاضا برای آن زیاد است. درحالی که تولیدکنندگان برای تولید آن کاال به آن مقدار، 

انگیزه ی کافی ندارند؛ درنتیجه تولید و عرضه ی آن کم می شود. 

ب( دار و یک کاالی ضروری است، درنتیجه کشش قیمتی تقاضا برای دار و کم، شیب منحنی تقاضا زیاد خواهد بود، یعنی عکس العمل مصرف کننده در برابر 

قیمت کم است.

 ج( بازار محصوالتی چون ماکارونی: رقابتی 

فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها، مزایده برگزار می کنند. 

شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی: انحصاری )از یک سو تنها خریدار و از سوی دیگر تنها فروشنده ی محصوالت نفتی است.(

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س21سوال

منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است، محور P قیمت و محور Q مقدار را نشان می دهد. 

 B قبل از نقطه ی A نقطه ی Q قرار می گیرد پس قیمت بیشتر است اما در محور B باالتر از نقطه ی A نقطه ی P در محور

قرار می گیرد بنابراین مقدار آن کمتر از نقطه ی B است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س22سوال

الف( 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، 

کاالی ضروری می گوییم. 
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ب( اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، به دلیل وجود مازاد )یعنی فزونی عرضه بر تقاضا(، قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می رود. 

ج( در کشور ما شرکت توانیر به دلیل طبیعی انحصارگر درفروش کاالی خود به شمار می رود. 

شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی، از یک سو تنها خریدار و از سوی دیگر تنها فروشنده ی محصوالت نفتی است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های نادرست: س23سوال

گزینه ی 1: نقطه ی A بیان گر بیشترین مقدار تولید کاالی y  )1500 واحد( است و نقطه ی D نیز بیان گر بیش ترین مقدار تولید کاالی x )1000 واحد( است. 

گزینه ی 2: نقطه ی B میزان تولید کاالی y )1200 واحد( است و در نقطه ی C میزان تولید کاالی y )۹00 واحد( است. 

درنتیجه در نقطه ی B مقدار تولید کاالی y، 300 واحد بیشتر از نقطه ی C است. 

گزینه ی 4: در صورت افزایش تقاضا برای کاالی y، بهتر است بنگاه در طول مرز امکانات تولید به سمت چپ و باال )یعنی از نقطه ی C به نقطه ی B( جابه جا شود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در قیمت تعادلی، مقدار عرضه با مقدار تقاضا برابر است. س24سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. با افزایش درآمد میزان مصرف کاالی معمولی افزایش می یابد و میزان مصرف کاالی پست کاهش می یابد.س25سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ابداعات و اختراعات معمواًل با کاهش هزینه ها اثر مثبتی بر مقدار تولید و عرضه دارد. س26سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. صادرات کاال به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا محصوالت خود را در بازارهای بزرگ تری به فروش برسانند. هم چنین س27سوال

به منظور رقابت با تولیدکنندگان دیگر به تالش بیشتر برای تولید بهتر و کارآمدتر وادار شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س28سوال

الف( صحیح است. 

ب( نادرست است. کاالی معمولی: کاالیی است که با کاهش درآمد، تقاضا برای آن کم می شود و با افزایش درآمد میزان مصرف آن کاال افزایش می یابد. کاالی 

پست: به کاالیی گفته می شود که با افزایش درآمد تقاضا برای آن کاهش می یابد. )علت کاهش تقاضا این است که مصرف کنندگان با افزایش درآمد شان به جای 

مصرف آن کاال روی به مصرف کاالهایی می آورند که کیفیت باالتری داشته باشند.( 

ج( صحیح است. 

د( نادرست است. طبق قانون تقاضا مقدار تقاضا از یک کاال باقیمت آن رابطه ای عکس دارد. با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می یابد و بالعکس. 

هـ( نادرست است. کاالهای جانشین کاالیی هستند که در استفاده یا مصرف جایگزین یکدیگر می شوند، در این زمانی که قیمت یک کاال افزایش می یابد، تقاضا 

برای آن کاهش و تقاضا برای کاالی جانشین افزایش می یابد. برعکس زمانی که قیمت یک کاال کاهش می یابد، تقاضا برای آن افزایش و تقاضا برای کاالی 

جانشین کاهش می یابد. کاالهای جانشین مانند: گوشت سفید و قرمز.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مراحل بودجه ریزی ماهیانه:س29سوال

1- از هر منبعی که درآمدی به دست آوردید، آن درآمد را ماهیانه مشخص کنید و بنویسید. 

2- هزینه های متغیر و ثابت خود را به صورت ماهیانه فهرست کنید. 

3- مجموع درآمدها و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه کنید. 

4- اگر هزینه ها بیشتر از درامد بود، مخارج غیرضروری را کم کنید یا فرصت هایی را که فراموش کردید، به نظر آورید تا درآمدتان افزایش یابد. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. س30سوال

) هستیم.  )10 0 10� � الف( با توجه به نمودار عرضه و تقاضای کاال، در قیمت 300 تومان مقدار عرضه صفر است و دارای کمبود عرضه ای )مازاد تقاضا( معادل 10 کیلو 

ب( در قیمت های باالی قیمت تعادلی یعنی ۶00 و 700 تومان، مازاد عرضه وجود دارد.  

) باشید. )8 4 4� � ج( هنگامی که قیمت کاال در حال کاهش است، مازاد عرضه وجود دارد که می تواند در قیمت ۶00 تومان برابر با 4 کیلو 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه ی نادرست: س31سوال

تعاونی ها مراحل راه اندازی کم وبیش مشابهی با شرکت ها دارند؛ اما نحوه ی اداره ی آن ها بر اساس هر نفر، یک رأی است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست: س32سوال

ب( کسب وکار شخصی، مشابه بیش تر کسب وکارهای شراکتی کوچک است. 

د( استخدام یکی از دوستان برای کمک، نوعی کار شخصی است؛ چرا که مسئولیت تمام تصمیمات مهم، سخت و دشوار بر عهده ی شماست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. نظارت دولت بر تولیدکنندگان موجب رعایت ضوابط و قوانین فی رونق تولید و کاهش بیکاری می شود. س33سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در موارد پایین تر از قیمت تعادلی 40، موارد 4 و 5، کمبود عرضه مشاهده می شود.س34سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. شیب منحنی عرضه نشان دهنده درجه حساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت است. اگر تولیدکننده ای به دلیل مدیریت س35سوال
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 کشش قیمتی 

عرضه پایین است.

متغیرهای س36سوال به جای   ... و  مصرف  واردات،  صادرات،  میزان  مثل  اقتصادی  شاخص های  محاسبه  در  اقتصاددانان  است.  صحیح  پاسخ   1 گزینه 
باقیمت های جاری )متغیرهای اسمی( از متغیرهای باقیمت ثابت )متغیرهای واقعی یا حقیقی( استفاده می کنند و به همه سیاست گذار آن، اهالی رسانه و مردم 
توصیه می کنند که همیشه و به ویژه وقتی پای مقایسه ای در میان است، همه متغیرهای اقتصادی را به قیمت های ثابت محاسبه و در تحلیل ها وارد کنند؛ چرا 

که استفاده از متغیرهای اسمی به جای متغیرهای واقعی بسیار غلط انداز است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  س37سوال

الف( عاملی که باعث افزایش انگیزه تولید می شود افزایش قیمت است. 

ب( عاملی که بین عرضه و تقاضا باعث ایجاد هماهنگی می شود، قیمت است. 

350س38سوال 0 1 100 2500� � � �/ x x p است.  x� �0 1 100/  گزینه 2 پاسخ صحیح است. منحنی عرضه خطی با معادله 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. انسولین کاالیی است که شخصی مجبور به تهیه آن در هر قیمتی می باشد، پس نمودار آن به شکل زیر است:س39سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بازار کاالها و خدمات، خانوارها خریدار و بنگاه ها فروشنده اند. س40سوال

در بازار عوامل تولید، خانوارها فروشنده و بنگاه ها خریدارند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. رابطه قیمت با میزان عرضه یک رابطه ی مستقیم است، اگر قیمت افزایش باید، تولید کاال نیز افزایش می یابد و بالعکس. س41سوال

ابداعات و اختراعات نیز معمواًل با کاهش هزینه ها اثر مثبتی بر تولید و عرضه دارد. 
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س42سوال

الف( در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادل در بازار با مازاد تقاضا )کمبود عرضه( مواجه می شویم.

میزان تقاضا در قیمت 200 تومان: 300 کیلو 

میزان عرضه در قیمت 200 تومان: 100 کیلو

300 100 200� � کیلو )مازاد تقاضا(   

ب( در قیمت 400 تومان تولیدکنندگان تمایل به تولید و فروش 300  کیلو از کاال را دارند، اما تقاضاکنندگان به دلیل باال بودن قیمت، تمایل چندانی به خرید ندارند 

و تنها 100 کیلو از کاال را تقاضا دارند، درنتیجه حداکثر درآمد تولیدکنندگان در این قیمت برابر خواهد بود با:

� حداکثر درآمد تولیدکنندگان در سطح قیمت 400 تومان � �400 100 40 000, = تومان  40 هزار تومان 

ج( در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی در بازار یا کمبود عرضه )مازاد تقاضا( مواجه می شویم. در این حالت چون گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی 

موردنیاز خود نمی شوند، حاضر هستند برای دریافت کاال، مبلغ باالتری بپردازند، درنتیجه قیمت افزایش می یابد و تمایل تولیدکنندگان به تولید نیز بیشتر می شود. 

درنتیجه قیمت در بازار افزایش می یابد، قیمت تا سطح رسیدن به قیمت تعادلی افزایش می یابد؛ درنتیجه در سطح قیمت 100 تومان قیمت باید تا سطح رسیدن به 

) بازار را به تعادل می رساند.( )300 100 200� � قیمت تعادلی یعنی 300 تومان افزایش یابد. )در سطح قیمت 100 تومان، افزایش قیمت به میزان 200 تومان 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س43سوال

مقدار تقاضا در قیمت 10,000 - مقدار عرضه در قیمت 10,000 = کمبود تقاضا در قیمت 10000 ریال )الف  

� کمبود تقاضا در قیمت 10,000 ریال � �30 0 30 کیلو   

= مقدار تقاضای تعادلی  15 کیلو   

� مقدار تقاضای تعادلی - کمبود تقاضا در قیمت 10,000 ریال  � �30 15 15 کیلو   

= مازاد تقاضا در قیمت ۶000 ریال )ب مقدار عرضه در قیمت ۶000 ریال - مقدار تقاضا در قیمت ۶000 ریال   

 � � �20 10 10 کیلو   

= کمبود تقاضا در قیمت ۹000 ریال مقدار تقاضا در قیمت ۹000 ریال - مقدار عرضه در قیمت ۹000 ریال   

 � � �25 5 20 کیلو   

ج( در سطح قیمت 7000 ریال و مقدار 15 کیلو تولیدکننده بیش ترین دریافتی را دارد.

7000 15 105 000� � , ریال   

د( تنها در سطح قیمت تعادلی فاصله ی بین عرضه و تقاضا از بین می رود و رفتار تولیدکننده و مصرف کننده هماهنگ می شود و قیمت اگر باالتر از قیمت تعادلی 

باشید، باید کاهش یابد و اگر پایین تر باشد باید افزایش یابد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س44سوال

الف( در قیمت های پایین تر از قیمت تعادلی )نقاط F، G و H( کمبود عرضه )مازاد تقاضا( وجود دارد. 

مازاد عرضه )کمبود تقاضا( در قیمت های باالتر از تعادل )نقاط A، B و C( وجود دارد. 

ب( در سطح قیمت باالتر از قیمت تعادلی مازاد عرضه داریم. 

در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی کمبود عرضه داریم. 

ج( منحنی تقاضا - قیمت D نزولی است چون قیمت با مقدار تقاضا رابطه عکس دارد. منحنی عرضه - قیمت S، صعودی است چون مقدار عرضه باقیمت 

رابطه ی مستقیم دارد. 

د( نقطه ی تعادلی محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضا است. یعنی نقطه ی E. قیمت تعادلی معادل 200 ریال و میزان عرضه و تقاضا باهم برابر بوده و 

معادل 500 کیلو می باشد. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. س45سوال

الف( در صورتی که قیمت یک کاال کاهش پیدا کند مقدار تقاضا افزایش می یابد و مکان هندسی نقطه ی تقاضا بر روی منحنی به سمت راست حرکت می کند. 

)تغییر قیمت کاال باعث حرکت بر روی منحنی تقاضا می شود و عواملی مانند تغییر درآمد باعث جابه جایی و انتقالی منحنی تقاضا می شود.( 

ب( چگونگی تصمیم گیری و اقدام هریک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آن ها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی، با عنوان »رفتار اقتصادی« 

شناخته می شود. 

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 و بالعکس. 

د( از آنجایی که فعالیت این گروه غیرقانونی است و در محاسبات تولید کل وارد نمی شود. لذا افزایش تعداد و یا حجم کار این افراد تأثیری در تولید کل جامعه ندارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در نقطه ی A قیمت بیشتر، ولی تقاضا کمتر است. س46سوال

منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است و رابطه آن باقیمت کاال، معکوس است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بازار هنگامی »کمبود عرضه )مازاد تقاضا(« اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. درنتیجه، گروهی س47سوال
از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی موردنیاز خود نخواهند شد. این گروه برای خرید کاال حاضرند مبلغ بیش تری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال 
می شود. افزایش قیمت باعث می شود که از یک سو، تولیدکنندگان به تولید رغبت بیشتری نشان دهند و از سوی دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند؛ درنتیجه 

در حالت کمبود، قیمت زیاد می شود. این افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ی عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سطح قیمت باالتر از نقطه ی تعادلی به دلیل گران بودن کاال، تولیدکنندگان به تولید بیش تر می پردازند درحالی که س48سوال
مصرف کنندگان به خرید و مصرف کاال تمایل نشان نمی دهند. تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: منحنی D مقادیر تقاضا و منحنی S نشان دهنده ی مقادیر عرضه می باشد.

گزینه ی 2: 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 کاالی 

موردنیاز خود نخواهند شد. 

گزینه 4: صعودی بودن منحنی عرضه به این معناست که با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش خواهد یافت و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار عرضه نیز 

کاهش می یابد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست: س49سوال

الف( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی با مازاد عرضه روبه رو می شویم. در این حالت چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، 

حاضر خواهند بود آن را باقیمتی کمتر به فروش برسانند؛ درنتیجه قیمت کم می شود. 

ب( در کاالهای ضروری، شیب منحنی تقاضا زیاد و کشش قیمتی تقاضا )یعنی عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت( کم است. 

ج( تصمیم مصرف کنندگان در مورد مصرف یک کاال از عواملی مانند قیمت کاال، درآمد، سلیقه ی خودشان، تبلیغات و قیمت سایر کاالها تأثیر می پذیرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س50سوال

الف( سطح قیمت 1۸,000 تومان که به ازای آن، مقدار عرضه و تقاضا باهم برابر می باشند )30 کیلو(، قیمت تعادلی است. در سطوح قیمت پایین تر از قیمت 

تعادلی در بازار با کمبود عرضه )مازاد تقاضا( روبه رو می شویم. بنابراین در سطح قیمت 17,000 تومان، 10 کیلو کمبود عرضه )مازاد تقاضا( وجود دارد.  

35 25 10� � کیلو    

ب( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی در بازار با کمبود تقاضا )مازاد عرضه( روبه رو می شویم. بنابراین در سطح قیمت 20,000 تومان، 25 کیلو کمبود تقاضا 

)مازاد عرضه( وجود دارد.

45 20 25� � کیلو    



219

درسپنجم)فصلدوم(:بازارچیستوچگونهعملمیکند؟

ج( در سطح قیمت 23,000 تومان، تولیدکنندگان 50 کیلو از کاال را تولید و عرضه می کنند، درحالی که تقاضاکنندگان تنها برای 15 کیلو از کاال تقاضا دارند، 

درنتیجه در این سطح قیمت حداکثر پرداختی مصرف کنندگان برابر است با:

23 000 15 345 000, ,� � تومان   

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س51سوال

الف( چگونگی تصمیم گیری و اقدام هریک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آن ها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی با عنوان »رفتار اقتصادی« 

شناخته می شود. 

ب( با کاهش قیمت یک کاال، میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف کنندگان غالبًا افزایش می یابد. 

ج( قیمت یک کاال با میزان تولید و عرضه آن از سوی تولیدکنندگان رابطه مستقیم دارد. 

د( در حالت کمبود )فزونی تقاضا بر عرضه ( قیمت باال می رود و فاصله ی بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س52سوال

الف( ردیف 4 که در آن مقدار عرضه و تقاضا باهم برابر هستند )550 کیلو( بیان گر وضعیت »تعادل« در بازار است.

= )مازاد تقاضا( کمبود عرضه )ب �مقدار عرضه - مقدار تقاضا  �900 100− مقدار تقاضا   

⇒ = مقدار تقاضا  1000 کیلو   

= )مازاد عرضه( کمبود تقاضا � مقدار تقاضا - مقدار عرضه  �600 250− مقدار عرضه   

 ⇒ = مقدار عرضه  850 کیلو   

� مقدار تعادلی - مقدار تقاضا در ردیف 2 )ج  � �850 550 300 کیلو   

� مقدار تعادلی - مقدار عرضه در ردیف 7 � �1000 550 450 کیلو   

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س53سوال

- فزونی )مازاد( تقاضا بر عرضه، کل در اقتصاد به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند. 

- دولت به دو روش می تواند عرضه ی کاالها را افزایش دهد؛ روش اول آن است که ظرفیت های تولیدی را افزایش دهد؛ اما از آنجا که این روش معمواًل زمان بر 

است، دولت ها ترجیح می دهند از طریق افزایش واردات، بازار را تنظیم کنند.

گزینه ؟ پاسخ صحیح است. س54سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س55سوال

الف( برخی از انواع بازارها را می توان دید که در قالب حراجی ها به دو صورت مزایده و مناقصه فعالیت می کنند. فروشندگان آثار هنری با برگزاری نمایشگاه ها و 

حراجی ها، از روش مزایده و خریداران محمدی کاالها و خدمات )مثل خریدهای دولتی( از روش مناقصه استفاده می کنند. 

ب( بانک های مسکن با کشاورزی بانک های تخصصی هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاری را ایفاء می کنند. 

ج( بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند.

نهاده های )عوامل( تولیدموسسه ی تولیدی

زمین کشاورزی / نیروی کار / آب / کود / انبار / سردخانهموسسه ی تولیدی محصوالت کشاورزی  

نیروی کار / ماشین آالت / مواد اولیهمؤسسه ی تولیدی محصوالت صنعتی  
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هـ( با توجه به مشکالت عدیده در دوران استفاده از کاالهای پولی، انسان با استفاده از پول فلزی از به کارگیری کاالها در مبادالت رهایی یافت و استفاده از برخی 

فلزات از جمله طال و نقره را جایگزین آن ها نمود. 

و( در اندازه گیری تولید هر کشور، بر اساس این که برای تحلیل گر اقتصادی مرزهای داخلی آن کشور مهم باشد یا ملت آن، شاخص تولید را به دودسته داخلی و 

ملی تقسیم می کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س56سوال

از متخصصان  کارآفرین است. گاهی  و  و محصول(، مدیر، متخصص  کارفرما )صاحب کسب وکار  )کارگر ساده(،  کار  نیروی  انسانی شامل  مولد  الف( عوامل 

به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود. 

ب( شیب منحنی تقاضا نشان دهنده ی: میزان حساسیت میزان تقاضای فرد نسبت به قیمت 

براساس شعیب منحنی تقاضا، کاالها به دودسته ی )ضروری و لوکس( تقسیم می شوند. 

= کاال ضروری است.  = کشش قیمتی تقاضا کم است  اگر شیب منحنی تقاضا زیاد باشد: عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت کم است 

= کاال لوکس است.  = کشش قیمتی تقاضا زیاد است  = عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت زیاد است  اگر شیب منحنی تقاضا کم باشد 

ج( حسابداری ملی: شاخه ای از مطالعات اقتصادی است که با ارائه شاخص های گوناگون به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح ملی 

می پردازد. مثاًل، میزان تولید کاال و خدمات، صادرات، واردات، مصرف و پس انداز کل کشور، حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها و سایر متغیرهای کالن را 

در جامعه محاسبه می کند. 

د( قبل از شکل گیری خدمات نوین بانکی، نقدینگی کل مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش و خارج از گردش )پس انداز خانگی( بود. 

هـ( سپرده ی پس انداز: حسابی است که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگه داری می شود، اما مشتری می تواند با مراجعه به بانک موجودی این حساب را 

هر زمان که بخواهد دریافت کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س57سوال

الف( منحنی )تقاضا - قیمت( با نماد D نمایش داده می شود و دارای شیب منفی و نزولی می باشد، درحالی که منحنی )عرضه - قیمت( با نماد S نمایش داده 

می شود و دارای شیب مثبت و صعودی می باشد. 

ب( اگر قیمت های ارائه شده نسبت به قیمت تعادلی در سطح باالتری قرار گیرند، مصرف کنندگان از انگیزه ی خود برای خرید می کاهند که در این حالت مازاد 

عرضه وجود دارد و کاالی تولیدشده نسبت به تقاضای مردم بیشتر می باشید. 

ج( دقیقًا همانند قسمت ب اگر مصرف کنندگان برای خرید انگیزه نشان ندهند و در وضعیت مازاد عرضه که قیمت باالتر از قیمت تعادلی می باشد، گروهی از 

تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند. 

 B تقاضا 100 واحد و در نقطه ی A فاصله ی بین دو منحنی عرضه و تقاضا می باشد که میزان کمبود عرضه و مازاد تقاضا را نشان می دهد. در نقطه ی AB )د

عرضه تنها 20 واحد می باشد، یعنی ۸0 واحد کمبود عرضه و مازاد تقاضا داریم.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به شرط وجود عوامل بیرونی مثل قیمت گذاری دولت، قیمت در بازار هر کدام از 3 حالت قیمت تعادلی، باالتر یا پایین تر س58سوال
از قیمت تعادلی می تواند باشد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اگر شیب منحنی تقاضا کم باشد، یعنی عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت زیاد است که اصطالحًا می گوییم س59سوال
کشش قیمتی تقاضا زیاد است که به آن، کاالی لوکس می گوییم.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. چون قیمت ثابت است، پس منحنی عرضه افقی می باشد.س60سوال
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود، اعم از کاالها یا خدمات به ناچار باید هزینه کنند. مبالغی را که تولیدکنندگان س61سوال

صرف خرید یا اجاره ساختمان، دفتر کار، ماشین آالت و یا پرداخت دستمزد به کارگر و کارمند می کنند، هزینه های مستقیم تولید می گویند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س62سوال

الف( کمبود تقاضا: ردیف های 5 و ۶ و 7 - مازاد عرضه: ردیف های 1 و 2 و 3 ب( بیشترین درآمد تولیدکننده در سطح قیمت 1۹000 و مقدار ۶0 است و میزان 

19 ریال است. 000 60 1 140 000/ / /� � آن 

= 750 است. در حالتی که قیمت 450 س63سوال = مقدار تقاضا  گزینه 4 پاسخ صحیح است. تعادل عرضه و تقاضا در قیمت 350 جایی که مقدار عرضه 

تقاضا وجود دارد که به همین دلیل قیمت  یا کمبود  900 واحد مازاد عرضه  1150 250� � ترتیب 1150 و 250 بوده، پس  به  تقاضا  باشد، مقدار عرضه و 

1150 واحد می شود تا به قیمت تعادلی 350 و مقدار تعادلی 750 برسد. 750 400� � کاهش یافته و باعث کاهش مقدار عرضه به میزان 400 = 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست: س64سوال

ب( انگیزه ها به هیچ وجه جایگزین هم نمی شوند و مجموعۀ آن ها در کنار هم احساس رضایت را برای افراد فراهم می کنند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س65سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: س66سوال

الف( تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی بر اساس انگیزه های خود به دو دستۀ عمدۀ انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می شوند. 

ب( سرمایۀ مالی مستقیمًا در تولید نقش ندارد، بلکه با تبدیل به عوامل دیگر به تولید کمک می کند. 

د( سرمایۀ فیزیکی نیز درواقع حاصل کار گذشتۀ انسان هاست.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س67سوال

الف( معنا و مفهوم »صعودی بودن منحنی عرضه« این است که با افزایش قیمت کاالئی، مقدار عرضه آن افزایش و بالعکس با کاهش قیمت آن عرضه آن نیز 

کاهش خواهد یافت. نتیجه اینکه رابطه بین »عرضه و قیمت« یک رابطه »مستقیم« است. ب( با پایین رفتن »سطح قیمت ها« »قدرت خرید پول« افزایش می یابد 

و بالعکس یکی از دالیل کاهش »قدرت خرید پول« حجم زیاد پول نسبت به تولید در یک جامعه است. ج( در قیمت و مقدار تعادلی - در عرضه 100، واحد قیمت 

تعادلی: ۹0 بوده است چنانچه تمایل فروشنده  یا تولیدکننده در تولید 110 واحد باشد، قیمت کاهش خواهد یافت. 

د( در وضعیت مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان موفق به فروش کاالهایشان نشده اند حاضر خواهند بود آن را باقیمتی کمتر به فروش برسانند. درنتیجه 

قیمت کاهش می یابد و پس از یکسری فعل وانفعال در بازار یعنی در حالت وجود »مازاد عرضه«، قیمت کاهش می یابد. این کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد 

که در آن، فاصله عرضه و تقاضا از بین رفته و دگر بار در بازار »تعادل« برقرار شود. هـ( انگیزه مصرف کنندگان از خرید کاال »رفع نیاز« است و تصمیم آن ها در مورد 

خرید و مصرف کاال از عواملی مانند، قیمت کاال درآمد، سلیقۀ خودشان، تبلیغات و قیمت سایر کاالها تأثیر می پذیرد.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. در قیمت 250 ریال که پایین تر از »قیمت تعادلی« است، مقدار کمبود عرضه عبارتست از: ACس68سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در مورد علت به وجود آمدن »تورم« در جامعه، نظریه های مختلفی وجود دارد، گاهی علت »تورم« نابرابری عرضه و س69سوال
تقاضای کّل در جامعه است و این فزونی »تقاضا بر عرضه« به صورت »افزایش قیمت ها« بروز می کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است..»قیمت کاال«، رفتار اقتصادی »تولیدکنندگان و مصرف کنندگان« را هماهنگ و متعادل می کند.س70سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( مهم ترین عامل تأثیرگذار بر »رفتار اقتصادی« تولیدکنندگان، »قیمت کاال و تأثیر آن بر میزان تولید« است. ب( فزونی، س71سوال
تقاضا بر عرضه است. ج( »منحنی عرضه« نشان دهنده رفتار اقتصادی »تولیدکنندگان« و »منحنی تقاضا« نشان دهنده رفتار اقتصادی »مصرف کنندگان« است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. چنانچه قیمت یک کاال از قیمت تعادلی باالتر باشد، وضعیت مازاد عرضه به وجود می آید و تولیدکننده محصول خود را س72سوال
باقیمت کمتر می فروشد تا نهایتًا فاصله ی بین عرضه و تقاضا از بین برود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. شیب منحنی تقاضا نشان دهنده ی میزان حساسیت مقدار تقاضای فرد نسبت به قیمت است که بر اساس همین شیب س73سوال
و همین درجه ی حساسیت، کاالها به دودسته ی ضروری و تجملی تقسیم می شوند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.س74سوال

الف( 

� � � � � �570 000 500 000
500 000 100 70 000

500 000 100 14, ,
,

,
, درصد  = نرخ تورم    ×100 ب(  

ج( در این حالت کمبود عرضه با مازاد تقاضا داریم.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س75سوال
الف( با مقایسه ی دونقطه ی A و B درمی یابیم که در قیمت و ۶0، مقدار عرضه )نمودار S( ۸50 عدد و مقدار تقاضا نمودار D( 250 عدد می باشد؛ لذا در این 

حالت مازاد عرض داریم. 
نکته: مازاد عرضه همان کمبود تقاضا است. 

نکته : با مقایسه ی دونقطه ی C و D به حالت مازاد تقاضا یا همان کمبود عرض می رسیم. 
ب( با فرض ثابت بودن سایر عوامل و در صورت افزایش قیمت یک کاال، تمایل مصرف کنندگان برای خرید آن کاال کاهش می یابد؛ پس مکان هندسی نقطه ی 

تقاضا روی منحنی تقاضا به سمت چپ خود جابه جا می شود.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. در رابطه با تقاضا برای کاالی تجملی باید گفت: حساسیت و کشش قیمتی تقاضا برای این کاال زیاد است، یعنی با اندکی س76سوال
تغییر در قیمت، مقدار تقاضا به میزان زیادی کاهش می یابد، درنتیجه شیب منحنی تقاضا برای کاالی تجملی کم خواهد بود. منحنی های »1« و »4« مربوط به 

عرضه می باشند و منحنی »2« نیز مربوط به تقاضای کاالی ضروری است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بازار انحصاری فروش، انحصارگر »قیمت گذار« است و خریداران »قیمت پذیرند«. س77سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عواملی غیر از قیمت: س78سوال

برای تقاضا، درآمد، سلیقه ی افراد، تبلیغات و قیمت سایر کاالها و برای عرضه، هزینه های تولید، پیش بینی در مورد رونق یا رکود موجب جابه جایی منحنی تقاضا 

و عرضه می شود اما قیمت کاال، موجب حرکت روی منحنی ها می شود. به طور خالصه، تغییر قیمت کاال، موجب جابه جایی روی منحنی عرضه و تقاضا می شود 

و عواملی غیر از قیمت کاال موجب جابه جایی منحنی های عرضه و تقاضا می شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. از چپ به راست، روی منحنی تقاضا، قیمت کاهش و مقدار تقاضا افزایش می یابد.س79سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. با افزایش قیمت هر کاال، مصرف کنندگان انگیزه ی بیشتری برای صرفه جویی در مصرف آن خواهند داشت. این عامل س80سوال
می تواند خرید کاالی گران را کاهش دهد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در منحنی عرضه، رابطۀ قیمت با میزان عرضه مستقیم به همین علت از نقطۀ m به n حرکت می کنیم.س81سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س82سوال

 ( )1000 200 800� � ) و  )800 400 400� � بازار در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی )250( با مازاد عرضه روبه رو است. در ردیف های 5 و ۶ و 7 به ترتیب 

) مازاد عرضه وجود دارد. )1200 0 1200� � و 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مازاد عرضه در قیمت های باالتر از 250 وجود دارد، یعنی ردیف های 5 و ۶ و 7 و کمبود عرضه، در قیمت های ارزان تر س83سوال

از قیمت تعادلی است، یعنی ردیف های 3 و 2 و 1 و در ردیف 4، تقاضا = عرضه است که مقدار و قیمت تعادلی را نشان می دهد. 250 = قیمت تعادلی و ۶00 = 

مقدار تعادلی است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. قیمت 40 در نقطۀ تعادلی منحنی قرار دارد؛ بنابراین میزان عرضه و تقاضا یکسان است درنتیجه قیمت در میزان عرضه س84سوال

کاال ضرب می شود.

( )40 2 80� �  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ابتدا تشخیص می دهیم منحنی تقاضا است، زیرا نزولی است. در مرحله بعد باید تشخیص دهید که حرکت از نقطه M س85سوال

به N، حرکت از چپ به راست است در مرحله آخر باید حتمًا به یاد داشته باشید که:  

1- در منحنی تقاضا وقتی از چپ به راست حرکت می کنیم: الف( قیمت کاهش می یابد، ب( تقاضا افزایش می یابد. 

2- در منحنی تقاضا وقتی از راست به چپ حرکت می کنیم: الف( قیمت افزایش می یابد. ب( تقاضا کاهش می یابد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.  س86سوال

با رسم نمودار تقاضا به سؤال پاسخ می دهیم در منحنی تقاضا وقتی از چپ به راست حرکت می کنیم:

١- قیمت کاهش می یابد پس قیمت در نقطۀ B بیشتر و نقطۀ C کمتر است. 

2- مقدار تقاضا افزایش می یابد پس، مقدار تقاضا در نقطۀ B کمتر و در نقطۀ C بیشتر است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ابتدا منحنی عرضۀ مزبور را رسم می کنیم در منحنی عرضه س87سوال

وقتی از راست به چپ حرکت می کنیم:

1- مقدار عرضه کاهش می یابد، پس: مقدار عرضه در نقطۀ A بیشتر و در نقطۀ B کمتر است. 

2- مقدار قیمت کاهش می یابد، پس: مقدار قیمت در نقطۀ A بیشتر و در نقطۀ B کمتر است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س88سوال

عرض در راست است و تقاضا در چپ آن است، یعنی عرضه از تقاضا بیشتر است، پس به اندازه AB مازاد عرضه داریم.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. همیشه علت افزایش قیمت در بازار وجود »مازاد تقاضا« و یا همان کمبود عرضه است و باز همیشه مازاد تقاضا در س89سوال

قیمت هایی پایین تر از قیمت تعادلی است یعنی وقتی کاال ارزان است مردم هجوم می برند برای خرید و با این کارشان قیمت ها را در بازار باال می برند، پس می دانیم 

که »مازاد تقاضا« در قیمت های زیر قیمت )200( است. مثاًل در قیمت 100 که اگر از 100 عمودی خارج کنیم منحنی عرضه را در )C( و منحنی تقاضا را در 

)D( قطع می کند و )CD( فاصله تقاضا را از عرضه نشان می دهد که همان »مازاد تقاضا« است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در منحنی محلی که مقدار تقاضا و عرضه در آن با هم برابرند نمایانگر نقطه تعادلی است، بنابراین گزینه 2 صحیح است.س90سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س91سوال

الف( در قیمت 10 میزان عرضه و تقاضا یک اندازه است. 

10 20 200� � ب( مقداری که عرضه کنندگان به دست می آورند.  

12 10 120� � ج( از آنجا که مقدار عرضه بیشتر از تقاضا است، بنابراین قیمت را در میزان تقاضا ضرب می کنیم. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بازار معنای خاصی در اقتصاد دارد، بازار به مجموعه خریداران و فروشندگان چیزی در هر جای ممکن اطالق می شود.س92سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. خانوارها و بنگاه ها دو بازیگر اصلی اقتصاد هستند، که از طریق بده - بستان بین خود، قیمت و مقدار کاال و خدمات س93سوال

را تعیین می کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در زمان کمبود عرضه )پیشی گرفتن تقاضا از عرضه( با »افزایش مقدار قیمت ها« تقاضا کاهش و عرضه افزایش می یابد.س94سوال
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پیشی س95سوال بر عرضه  تقاضا  باشد،  پایین تر  تعادلی«  از سطح »قیمت  و قیمت  اتفاق می افتد  بازار »کمبود«  پاسخ صحیح است. هنگامی که در  گزینه 2 

می گیرد درنتیجه با افزایش قیمت ها، عرضه افزایش و تقاضا کاهش می یابد که فاصله بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل برقرار شود.

برای س96سوال تولیدکنندگان  از  گروهی  اینکه  به  دارد  اشاره  سؤال  صورت  در  می کنیم.  رسم  را  تقاضا  و  عرضه  منحنی  ابتدا  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه 

محصوالت خود خریدار پیدا نمی کنند. در چه حالتی تولیدکنندگان نمی توانند بر تولیدات خود خریدار پیدا کنند؟ زمانی که عرضه زیاد و تقاضا کم است. در نمودار 

مشاهده می کنید که عرضه زیاد و تقاضای کم در سطح قیمت باالتر از سطح قیمت تعادلی )قیمت در نقطه D( اتفاق می افتد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به هنگام »مازاد عرضه« تولیدکننده مجبور است که قیمت کاالیی را کم کند. تا مردم بخرند، پس مصرف کنندگان هم س97سوال

مصرف کاالی ارزان را افزایش می دهند و تولیدکننده هم، انگیزۀ تولیدش را از دست می دهد و کاهش تولید می دهد. به تدریج »مازاد عرضه« از بین می رود و 

قیمت هم کم می شود تا به قیمت تعادلی برسد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س98سوال

- عاملی که هماهنگی و تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود می آورد، »قیمت« است. 

- همان طور که می دانیم تولیدکنندگان عالقۀ زیادی به قیمت های باال دارند )برعکس مصرف کنندگان( و وقتی کاالیی قیمتش باال است و مردم آن را خوب 

می خرند، تولیدکنندگان انگیزه پیدا می کنند و از آن کاال بیشتر تولید می کنند و مازاد عرضه به وجود می آید.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. همیشه مازاد عرضه اگر وجود داشته باشد )اضافه بر نیاز و تقاضای مردم( قیمت کاهش می یابد و آن قدر کاهش می یابد س99سوال

تا به قیمت تعادلی برسد. به طور طبیعی دیگر از آن )قیمت تعادلی( کمتر نمی شود، چون در صورت ارزانی بیش ازاندازه، تقاضا باال می رود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س100سوال

الف( ابداعات و اختراعات معمواًل با کاهش هزینه ها اثر مثبتی بر مقدار تولید و عرضه دارند. 

ب( از A با کشیدن دو عمود به محور قیمت و عرضه پیدا می شود. قیمت 200 و مقدار عرضه 

400 است که هر دو بیشتر از 100 و 2 هستند

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عرضه کنندگان قیمت باال را دوست دارند، و وقتی قیمت کاال باال است و مردم خوب می خرند، بیشتر تولید می کنند.س101سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س102سوال

الف( تصمیم آن ها در مورد خرید کاال از عواملی مانند قیمت کاال، درآمد، سلیقه خودشان و قیمت سایر کاالها تأثیر می پذیرد. 

ب( رابطه بین تقاضا و قیمت یک کاال رابطه ای غیرمستقیم )عکس( است

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بین قیمت یک کاال و مقدار عرضۀ آن رابطه مستقیم وجود دارد. درنتیجه منحنی عرضه از چپ به راست صعودی است.س103سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بین قیمت یک کاال و مقدار عرضه آن توسط تولیدکنندگان رابطۀ مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش قیمت، مقدار س104سوال

عرضه، افزایش و با کاهش قیمت، مقدار عرضه کاهش می یابد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نزولی بودن منحنی تقاضا به این معنا است که با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش و با کاهش قیمت مقدار تقاضا افزایش می یابد.س105سوال

B

A

Sعرضه

راست

قیمت

چپ

تقاضا
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. بین قیمت کاال و مقدار تقاضای آن رابطۀ عکس وجود دارد. با افزایش قیمت، میزان خرید کاهش و با کاهش قیمت س106سوال

مقدار خرید افزایش می یابد.

منحنی تقاضا منحنی نزولی است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. غیر از درآمد و قیمت که بر مقدار تقاضا اثرگذار است، سلیقه و قیمت دیگر کاالها هم می تواند بر مقدار تقاضا و خرید اثر بگذارد.س107سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مبادالت در بازار ممکن است حضوری و حقیقی نباشد و به صورت مجازی و در اینترنت صورت گیرد، شما ممکن است س108سوال

با تلفن و پشت میز سفارش دهید و یا با شبکه اینترنت خرید اینترنتی کنید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. همان گونه که خانوارها کاال و خدمات را از بنگاه ها خریداری می کنند یا بنگاه ها، منابع را از خانوارها اجاره یا خریداری س109سوال

می کنند، رابطۀ دادوستد شکل می گیرد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. یک رستوران زنجیره ای زمانی که افرادی را استخدام می کند، نیروی کار از خانوارها اجاره می کند.س110سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مؤسسات کسب وکارها یا همان بنگاه ها می توانند شامل مزارع کشاورزی، فروشگاه ها، کسب وکارهای خویش فرمایی س111سوال

مثل پیرایشگری، نقشه کشی و معماری ساختمان یا شرکت ها و کارگاه و کارخانه های تولید باشند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای تولید کاالها و خدمات این بنگاه ها هستند که باید از خانوارها منابع را خریداری یا اجاره کنند.س112سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اجارۀ زمین مربوط به تولیدکننده است. س113سوال

خانوارها در دو حالت در اقتصاد مشارکت می کنند: 

1- خانوارها کاال و خدمات موردنیاز را از کسب وکارها خریداری می کنند. 

2- خانوارها زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کاال و خدمات ارائه می کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دو گروه از مهم ترین تصمیم گیرندگان و بازیگران اقتصاد، خانوارها و بنگاه ها هستند.س114سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بازار هنگامی کمبود اتفاق می افتد که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد. درنتیجه، گروهی از مصرف کنندگان س115سوال
موفق به خرید کاالی موردنیاز خود نخواهند شد. این گروه برای خرید کاال حاضرند مبلغ باالتری بپردازند و این امر سبب »افزایش قیمت کاال« می شود. 

باال رفتن قیمت باعث می شود که از یک سو، تولیدکنندگان رغبت بیشتری به تولید نشان دهند و از سوی دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند، پس در 

حالت کمبود، قیمت باال می رود و فاصله ی بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد. این افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ی بین عرضه و تقاضا 

از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود، این سطح قیمت. همان قیمت تعادلی است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عدم توانایی همۀ مصرف کنندگان در تهیۀ کاالی موردنیاز خود و آمادگی بخشی از آنان برای پرداخت مبلغ باالتر و س116سوال
درنتیجه افزایش قیمت کاال پیامد کمبود عرضه است، نه مازاد عرضه. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. قیمت 50 پایین تر از تعادل است از نقطه B تا D مازاد تقاضا )کمبود عرضه( داریم، قیمت 150 باالتر از تعادل است س117سوال
از نقطۀ E تا A مازاد عرضه )کمبود تقاضا( داریم.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. محاسبه:س118سوال

88 ۸ مازاد تقاضا یا کمبود عرضه داریم. 44� � قیمت 1570 پایین تر از تعادل است پس 45 واحد 

2910 کاهش یابد تا به تعادل بر سیم و مازاد و کمبود نداشته باشیم 2340� � 570 ریال 

در قیمت 1000 به میزان 3۹ واحد کاال وجود دارد پس 3۹000 ریال درآمد حاصل می شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( تولیدکنندگان برای تولید محصوالت خود )اعم از کاالها یا خدمات مختلف( به ناچار باید مقداری پول هزینه کنند. س119سوال
آن ها باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداری یا اجاره کننده ماشین آالت و لوازم موردنیاز دیگر و نیز مقداری مواد اولیه را بخرند و تعدادی کارگر و 

کارمند را به استخدام خود درآورند. مبالغی را که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند، »هزینه های تولید« می نامند. 

ب( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش می یابد، و برعکس.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هنگامی که قیمت از 300 به 200 کاهش می یابد روی منحنی تقاضا از نقطۀ A به B حرکت می کنیم زیرا تقاضا هم از س120سوال
10 به 15 افزایش می یابد. - در C قیمت 500 و تقاضا صفر است. - افزایش درآمد یا تغییر در قیمت کاالهای جانشین و مکمل و تغییر در سلیقه و در انتظارات، 

همگی از سایر عوامل مؤثر در تقاضا هستند. 

مثاًل باال رفتن درآمد مردم باعث می شود در همان قیمت 200 تومان، بیشتر از 15 واحد خریداری کنند و برعکس اگر درآمد مردم کم شود یا مد و سلیقه در جهت 

منفی تغییر کند و باقیمت کاالی جانشین کم شود ... مردم در همان قیمت 200 تومان به جای 15 واحد، کمتر خرید خواهند کرد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. نمودار تقاضا از چپ به راست نزولی بوده و نقاط روی آن وضعیت یکسان ندارند. س121سوال

نقطه B قیمت بیشتر و تقاضای کمتر را نشان می دهد. 

نقطه C، قیمت کم کر و تقاضای بیشتر را نشان می دهد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در حالت کمبود عرضه، به دلیل باال بودن تقاضا، قیمت ها افزایش یافته تا به تعادل برسد، بنابراین دور شدن از عادل س122سوال
مستلزم کاهش قیمت است. )در این وضعیت(

= کیلو، درنتیجه س123سوال 1350 مازاد عرضه  بیشترین  مازاد عرضه داریم.  تعادلی  از قیمت  باالتر  الف( در سطوح قیمت  پاسخ صحیح است.  گزینه 4 
1350< مازاد عرضه< 0 

= کیلو، درنتیجه 1350< کمبود عرضه < 0  1350 در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی کمبود عرضه داریم. بیش ترین کمبود عرضه 

بنابراین چون در صورت سؤال، محدودۀ قیمت مشخص نشده تمام مقادیر موجود در گزینه ها قابل قبول است.

ب( مازاد عرضه باالی نقطۀ تعادلی و کمبود عرضه، پایین نقطۀ تعادلی است. 

ج( نقطۀ D )محل برخورد منحنی عرضه و تقاضا( نقطۀ تعادلی قیمت و مقدار است. 

د( منحنی عرضه )S( صعودی و منحنی تقاضا )D( نزولی است. 

هـ( مقدار قیمت تعادلی 350 ریال است. مقدار تقاضای تعادلی مساوی با مقدار عرضه تعادلی است که برابر با 750 کیلوگرم است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  زمانی که قیمت ها از قیمت تعادلی باالتر می رود، گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند و س124سوال
حاضرند قیمت کاال را کاهش دهند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  در پایین نقطه منحنی تقاضا قیمت صفر است، در قیمت صفر عرضه وجود ندارد. س125سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در قیمت های باالتر از تعادل چون مازاد عرضه داریم قیمت ها کاهش می یابد.س126سوال
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.  انگیزه ی مصرف کنندگان از خرید کاال رفع نیاز است.س127سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در بازار زمانی که قیمت از سطح قیمت تعادلی پایین تر باشد، قیمت از طرف مصرف کنندگان افزایش یافته تا بازار به س128سوال
تعادل برسد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  گزینه های 1 و 2 و 3 درست است - کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا می شود. رابطۀ قیمت و میزان عرضه نیز س129سوال
غیرمستقیم است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  قیمت کاال، عاملی است که هماهنگی بین مقدار عرضه و تقاضا را ایجاد می کند.س130سوال

تعادل س131سوال به  تقاضا( مواجه می شویم که برای رسیدن  با مازاد عرضه )کمبود  تعادلی  از قیمت  باالتر  گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در سطوح قیمت 
قیمت ها باید کاهش یابند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  قیمت کاال مهم ترین عامل تصمیم گیری عرضه کنندگان در مورد میزان تولید کاال است. س132سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است. یعنی بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه ای معکوس وجود دارد. س133سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  منحنی عرضه از چپ به راست صعودی است. یعنی بین قیمت و مقدار عرضه رابطه ای مستقیم وجود دارد. س134سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در سطوح قیمت پایین تر از قیمت تعادلی در بازار با کمبود عرضه )یا مازاد تقاضا( مواجه می شویم. س135سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در حالت کمبود عرضه )یا مازاد تقاضا( برای رسیدن به تعادل، قیمت افزایش می یابد.س136سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  طبق قانون عرضه، با افزایش قیمت، مقدار عرضه از هر کاال افزایش می یابد و بالعکس.س137سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در حالت کمبود، )فزونی تقاضا بر عرضه( افزایش قیمت و در حالت مازاد )فزونی عرضه بر تقاضا( کاهش قیمت باعث س138سوال
می شود قیمت ها به سمت قیمت تعادلی پیش برود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در قیمت های پایین تر از تعادل، قیمت افزایش می یابد چون مازاد تقاضا داریم. س139سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  زمانی که در بازار با مازاد عرضه مواجه هستیم قیمت ها کاهش می یابد و فاصلۀ عرضه و تقاضا کاهش می یابد. س140سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در قیمت های باالتر از تعادل مازاد عرضه داریم که نتیجه نهایی آن کاهش قیمت از طرف فروشندگان است. س141سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در قیمت های باالتر از تعادل )مازاد عرضه یا کمبود تقاضا( زمانی که قیمت کاهش می یابد فاصلۀ عرضه و تقاضا نیز س142سوال
کاهش می یابد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در قیمت تعادلی مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر است. س143سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  در قیمت تعادلی نه مازاد عرضه )کمبود تقاضا( و نه کمبود عرضه )مازاد تقاضا( وجود ندارد. س144سوال
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.  با افزایش قیمت فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش می یابد. س145سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در قیمت 25 ریال، میزان عرضه 40 واحد ولی میزان تقاضا 12 واحد است یعنی معامله با 12 واحد صورت می گیرد: س146سوال
25 12 300� �  

80 می باشد. س147سوال 50 4000� � گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در قیمت 50 ریال مقدار کاالی مورد مبادله ۸0 واحد است که مبلغ آن 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  اگر قیمت از قیمت تعادلی افزایش یابد تقاضا از 700 واحد کمتر می شود. س148سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  با افزایش قیمت یک کاال میزان تولید )عرضه( افزایش می یابد. س149سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در منحنی تقاضا و عرضه نقاط باالتر نشان دهندۀ قیمت بیشتر است. س150سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  در قیمت 50 ریال میزان تقاضا ۶5 واحد است درحالی که میزان عرضه 10 واحد اگر 55 واحد به بازار عرضه شود س151سوال
کلیه ی تقاضاکنندگان می توانند به تقاضای برسند. 

. س152سوال 200 20 4000� � گزینه را در قیمت 200 ریال میزان تقاضا 20 واحد است پس، واحد پولی 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  قیمت عامل اصلی هماهنگی و تعادل در بازار است. س153سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  با افزایش قیمت، مقدار عرضه از 1500 واحد بیش تر خواهد شد. س154سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  هر نقطه ی واقع روی منحنی عرضه رابطه ی بین مقادیر مختلف عرضه و قیمت کاال را نشان می دهد. س155سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  علت تغییر مکان هندسی روی منحنی عرضه به دلیل تغییر قیمت کاال است. اگر روی منحنی عرضه، نقطه ای به س156سوال
سمت باال حرکت کند قیمت کاالی موردنظر افزایش یافته ولی اگر به سمت پایین حرکت کند قیمت کاالهای موردنظر کاهش یافته است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  با افزایش قیمت گندم مقدار عرضه افزایش یافته و نقطۀ L به K منتقل می شود. س157سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی و عرضه از چپ به راست صعودی است. س158سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  عرضه باقیمت رابطۀ مستقیم دارد، یعنی با افزایش قیمت یک کاال مقدار عرضه افزایش می یابد.س159سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  منحنی عرضه نشان دهندۀ چگونگی رفتار اقتصادی تولیدکنندگان است. س160سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  گزینه های »1«، »2« و »3«، در تصمیم تولیدکنندگان مؤثر است. تولیدکنندگان به هنگام تولید از تعداد تقاضاکننده س161سوال
اطالعی ندارند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  قانون تقاضا بیانگر رابطۀ معکوس تقاضا و قیمت است. س162سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  با توجه به منحنی تقاضا زمانی که تقاضا ۹0 واحد است قیمت کاال صفر است. س163سوال
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در منحنی تقاضا، نقاط باالتر مبین قیمت بیش تر و تقاضای کم تر است. س164سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  از نقطۀ A به B به دلیل کاهش قیمت تقاضا افزایش یافته. س165سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  تقاضا باقیمت یک رابطه معکوس دارد و منحنی آن در شرایط عادی از چپ به راست نزولی است. س166سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  هرگونه تغییر مکان هندسی روی منحنی تقاضا به علت تغییر قیمت است. با کاهش قیمت اتومبیل، تقاضا برای س167سوال
اتومبیل افزایش می یابد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  تقاضا باقیمت رابطۀ عکس دارد. یعنی با افزایش قیمت یک کاال میزان تقاضا کاهش می یابد و برعکس. س168سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  با افزایش قیمت یک کاال، مصرف کنندگان سعی می کنند نیازهایشان را با مصرف کاالهای مشابه که قیمت آن ها س169سوال
افزایش نیافته است برآورده کنند، هم چنین با افزایش قیمت یک کاال مصرف کنندگان انگیزۀ بیشتری برای صرفه جویی در مصرف خواهند داشت. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  گزینه های »1«، »2« و »3«، جزء عوامل مؤثر در میزان تقاضا است ولی هزینه های تولیدی مربوط به عرضه کننده است. س170سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  نقطه A قیمتی را نشان می دهد و آن قیمت عرضه را هم نشان می دهد که از تقاضا بیشتر است.س171سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  در قیمت های پائین تر از تعادل، قیمت ها افزایش می یابد و علت آن فزونی تقاضا بر عرضه است که باعث کاهش س172سوال
فاصلۀ عرضه و تقاضا شده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  الف( کاالی معمولی، کاالیی است که با کاهش درآمد، تقاضا برای آن کم می شود و با افزایش درآمد میزان مصرف س173سوال
آن کاال افزایش می یابد. 

ب( کاالهای جانشین کاالهایی هستند که در استفاده یا مصرف جایگزین یکدیگر می شوند. در این زمانی که قیمت یک کاال افزایش می یابد، تقاضا برای آن 

کاهش و تقاضا برای کاالی جانشین افزایش می یابد. برعکس زمانی که قیمت یک کاال کاهش می یابد، تقاضا برای آن افزایش و تقاضا برای کاالی جانشین 

کاهش می یابد. کاالهای جانشین مانند گوشت سفید و قرمز 

ج( کاالهای مکمل کاالهایی هستند که به صورت تکمیلی و با هم مصرف می شوند. مثل: قند و چای، اتومبیل و بنزین، مسواک و خمیردندان و ... افزایش قیمت 

یکی از کاالهای مکمل باعث کاهش در میزان تقاضا برای کاالهای دیگر خواهد شد و برعکس. 

د( کاالی پست: به کاالیی گفته می شود که با افزایش درآمد تقاضا برای آن کاهش می یابد. )علت کاهش تقاضا این است که مصرف کنندگان با افزایش درآمدشان 

به جای مصرف آن کاال روی به مصرف کاالهایی می آورند که کیفیت پایین تری داشته باشند.(

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در نقطۀ A قیمت کم تر، ولی میزان تقاضا بیشتر است. س174سوال

منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است و رابطۀ آن باقیمت کاال، معکوس است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در سطح قیمت 250 ریال که به ازای آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابرند. بازار به تعادل می رسد و در آن کمبود یا س175سوال
مازاد مشاهده نمی شود. بنابراین در ردیف 4 برابری میان عرضه و تقاضا را داریم که به آن »قیمت و مقدار تعادلی« می گویند. 

در سطح قیمت های پایین تر از 250 ریال )ردیف های 1، 2 و 3( در بازار با »کمبود عرضه« روبه رو می شویم.

در سطح قیمت های باالتر از 250 ریال )ردیف های 5، ۶ و 7( را در بازار با »مازاد عرضه« روبه رو می شویم.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.  س176سوال

الف( انگیزۀ مصرف کنندگان از خرید کاال، رفع نیاز است. 

ب( تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت کاال، مقدار خرید آن افزایش می یابد. 

پ( قیمت یک کاال با مقدار خرید آن به وسیله مصرف کنندگان، رابطۀ معکوس و با میزان تولید و عرضه آن از سوی تولیدکنندگان، رابطۀ مستقیم دارد. 

ت( اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال افزایش باشد، می گوییم به دلیل کمبود یعنی فزونی تقاضا بر عرضه، قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می رود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در واقع عاملی که هماهنگی و تعادل را در »بازار« ایجاد می کند »قیمت کاال« است که میزان تولید کاال. س177سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س178سوال

الف( در سطح قیمت باالتر از قیمت تعادلی یعنی سطوح قیمت باالتر از 250 ریال با مازاد عرضه مواجه هستیم - ردیف های 5 - 7-۶ 

ب( در قیمت 200 ریال با کمبود عرضه یا مازاد تقاضا روبه رو هستیم و برای رسیدن به تعادل این مسئله باید قیمت کاال را افزایش دهیم. 

ج( مقدار عرضۀ تعادلی همان مقدار تعادلی یعنی ۶00 کیلو می باشد. قیمت عادلی برابر با 250 ریال 

د( هرگاه در بازار کمبود یا مازاد عرضه و تقاضا نداشته باشیم، یعنی سطح قیمت در سطح تعادلی می باشد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س179سوال

الف( رابطۀ قیمت و تقاضا معکوس و رابطۀ قیمت و عرضه مستقیم است پس ردیف a برابر است با مفهوم عرضه و ردیف b تقاضا می باشد. 

ب( در نقطۀ تعادلی مقدار عرضه و تقاضا برابر است لذا مقدار تعادلی برابر است با 550 و قیمت تعادلی ۸00 ریال. 

ج( در مقدار و 35 کیلو بازار در وضعیت کمبود عرضه می باشد و برای رسیدن به نقطۀ تعادلی باید قیمت کاال را افزایش داد. 

د( در باالترین قیمت مقدار تقاضا باید در حداکثر درآمد تولیدکننده در نظر گرفته شود چون در این وضعیت عرضه زیاد است اما مصرف کننده بیش از مقدار تقاضای 

1400 490 686000� � موجود کشش ندارد پس حداکثر درآمد تولیدکننده برابر است با:   ریال 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در حالت وجود مازاد عرضه، قیمت کاهش می یابد و فاصله ی بین میزان عرضه و تقاضا کم تر می شود. این کاهش س180سوال
قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله ی بین عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  وقتی که در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به وجود می آید. بدین ترتیب که چون گروهی از س181سوال
تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را باقیمتی پایین تر به فروش برسانند، درنتیجه، قیمت پایین می آید. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س182سوال

الف( در قیمت 4 میلیون مازاد عرضه وجود دارد. زیرا عرضه = 40 و تقاضا = 20 است.

� مازاد عرضه در قیمت 4 میلیون � �40 20 20  

= مقدار تعادلی 30  

� مازاد عرضه در قیمت 4 میلیون - مقدار تعادلی  � �30 20 10  

ب( در قیمت 1 میلیون تومان باید برای رسیدن به قیمت تعادلی 3 میلیون تومانی به قیمت بازار، 2 میلیون تومان اضافه شود. 

× قیمت هر واحد = 40 است و حداکثر درآمد تولیدکننده برابر ست با حداکثر مقدار فروش  = 20 و تقاضا  پ( در قیمت 2 میلیون تومان، عرضه 

 2 000 000 20 40 000 000, , , ,� �   تومان 

3 000 000 30 90 000 000, , , ,� � تومان  ت( درآمد عرضه کننده در قیمت 3 میلیون و مقدار 30 بیشترین درآمد اوست: 
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150 و مقدار تعادلی ۶ است.س183سوال = گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در قیمت 150 میزان عرضه ۶ و میزان تقاضا نیز ۶ است پس، قیمت تعادلی 

50 یعنی عرضه 50 تا بیشتر از تقاضاست. س184سوال 0 50� � 50 است پس  = 0 و عرضه  = گزینه 2 پاسخ صحیح است.  الف( در قیمت 500 تومان، تقاضا 

ب( در قیمت 400 تومان رقعی قیمت باالتر از قیمت تعادلی )300( است. مازاد عرضه داریم.

� مازاد عرضه در قیمت 400 تومان � �40 20 20  

= مقدار تعادلی 30  

→ � مازاد عرضه در قیمت 400 تومان - مقدار تعادلی  � �30 20 10  

50 تقاضا 50 تا بیشتر از عرضه است.  0 50� � 0 پس:  = 50 و عرضه = پ( در قیمت های زیر تعادلی مانند 100 مازاد تقاضا هست، تقاضا 

ت( درآمد تولیدکننده در قیمت ۶00 تومان چقدر است؟ قیمت خیلی گران است و تقاضا صفر است. تولیدکننده فروشی نداشته هر چند ۶0 تا عرضه کرده است.

= درآمد × تعداد فروش  قیمت هر واحد   

� درآمد  � �0 600 0  

ث( وقتی باالتر از قیمت تعادلی هستیم، قیمت گرایش به نزول دارد تا دوباره به 300 برگردد پس حتمًا باالی تعادل هستیم و آن باال همیشه مازاد عرضه وجود دارد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  الف( همواره افقی در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد عرضه روبه رو می شویم و مقدار آن برابر است س185سوال
12 0 12� � با 

� مازاد تقاضا در قیمت 300 تومان � �12 0 12 ب(  

= مقدار تعادلی 6  

� مقدار تعادلی - مازاد تقاضا در قیمت 300 تومان  � �12 6 6  

پ( خطی افقی از قیمت ۶00 رسم می کنیم در مقدار 2 و مقدار 10 منحنی تقاضا و منحنی عرضه را قطع می کند یعنی مردم 2 واحد می خرند و عرضه کننده 10 

600 2 1200� � واحد تولید کرده است ولی فقط 2 واحدش به فروش رفته است پس حداکثر درآمد تولیدکنندگان برابر خواهد بود با:  

ت( دقت کنید: هر چه درآمد به دست تولیدکننده برسد، همان پولی است که خریداران هزینه کرده اند در همۀ قیمت ها همین طور است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  مبادلۀ کاال و خدمات در بازار می تواند حضوری )حقیقی( و یا مجازی )اینترنتی( باشد - رابطه تقاضا و قیمت یک کاال س186سوال
معکوس است زیرا با افزایش قیمت کاال، تقاضایش کاهش می یابد و برعکس - این رابطه، قانون تقاضاست - نشان می دهد منحنی تقاضا همواره از چپ به 

راست نزولی است )زیرا رابطه معکوس است(. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  نخست خانوارها که صاحبان عوامل تولید می باشند، نیروی کار با سرمایه با منابع طبیعی چون زمین خود را در بازار س187سوال
عوامل تولید به بنگاه های اقتصادی عرضه می کنند و درآمدهای خود را تحت عنوان مزد یا حقوق، سود و اجاره دریافت می کنند. بنگاه های تولیدکننده کاالها و 
خدمات در بازار محصوالت کاالها و خدمات تولیدی خود را به خانوارها فروخته و بهای آن ها را دریافت می کنند. این الگو چرخشی است و در جامعه تکرار می شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  الف( محل تالقی در منحنی عرضه و تقاضا، نقطۀ تعادل است. در سطح قیمت باالتر از قیمت تعادلی در بازار با مازاد س188سوال
عرضه روبه رو می شویم؛ زیرا به دلیل گران بودن کاال، تولیدکنندگان که به دنبال کسب سود بیش ترند، به تولید بیش تر می پردازند، درحالی که مصرف کنندگان به 

خرید و مصرف این کاالی گران به آن مقدار تمایل نشان نمی دهند. بنابراین در قیمت 170 ریال بازار با مازاد عرضه مواجه است. 

ب( سطح قیمت 1۶0 ریال را که به ازای آن مقدار عرضه و تقاضا )۸0 کیلو = مقدار تعادلی( با هم برابر می شوند، قیمت تعادلی می گویند. مقدار عرضه و تقاضای 

تعادلی نیز برابر با ۸0 کیلو است. 

ج( منحنی تقاضا )D( نزولی است و منحنی عرضه )S( صعودی است. 
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د( در شرایط تعادلی مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر و معادل ۸0 کیلو است. درصورتی که تولیدکننده مقدار کم تر از مقدار تعادلی تولید و روانۀ بازار کند در بازار کمبود 

عرضه به وجود می آید و قیمت کاال کاهش می یابد. درنتیجه، گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالی موردنیاز خود نخواهند شد. این گروه حاضرند مبلغ 

باالتری بپردازند و این امر سبب افزایش قیمت کاال می شود. باال رفتن قیمت باعث می شود که از یک سو، تولیدکنندگان رغبت بیشتری به تولید نشان دهند و از 

سوی دیگر، مصرف کنندگان از مصرف خود بکاهند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  از بین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای مصرف کننده )قیمت کاال- درآمد- سلیقه- انتظارات- قیمت سایر کاالها( س189سوال

تنها قیمت کاالست که با افزایش و کاهش خود باعث جابه جایی یا حرکت بر روی منحنی تقاضا می شود؛ تغییر سایر عوامل )افزایش یا کاهش( باعث جابه جایی 

منحنی به سمت چپ یا راست خود می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  در حالت مازاد عرضه، چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی شوند کاالیشان را بفروشند، حاضر خواهند بود آن را س190سوال
باقیمتی کمتر به فروش برسانند، درنتیجه، قیمت کم می شود. این کاهش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن، فاصله بین عرضه و تقاضا از بین برود و در 
بازار تعادل برقرار شود و باز هم به همان سطح قیمت تعادلی می رسیم. - عامل ایجاد تعادل بین رفتار اقتصادی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت کاال است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  در قیمت تعادلی، مقدار عرضه برابر است با مقدار تقاضاس191سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  الف( نقطۀ برخورد منحنی های عرضه و تقاضا، نقطۀ تعادل در بازار است. قیمت متناظر با آن )1500( قیمت تعادلی س192سوال
و مقدار متناظر با آن )30( مقدار تعادلی است. 

ب( در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی یعنی 2000 و 2500 در بازار با مازاد عرضه روبه رو می شویم.

ج( در حالت کمبود عرضه، برای رسیدن به تعادل قیمت افزایش می یابد. قیمت تا سطحی افزایش می یابد تا به سطح قیمت تعادلی در بازار برسیم. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  طبق قانون عرضه، با افزایش قیمت، مقدار عرضه از هر کاال افزایش می یابد و با کاهش قیمت، مقدار از هر کاال س193سوال
کاهش می یابد بنابراین رابطه این در مستقیم است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  عوامل تأثیرگذار بر تصمیم مصرف کنندگان در مورد مصرف کاال عبارتند از: س194سوال

3- درآمد  2- سلیقه   1- قیمت کاال  

5- انتظارات  4- قیمت سایر کاالها 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.  جدول نشان دهندۀ رابطۀ مستقیم قیمت با مقدار است، بنابراین ستون دوم مقدار عرضه را نشان می دهد.س195سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  قند و شکر و چای کاالی مکمل هستند یعنی با هم مصرف می شوند، بنابراین افزایش قیمت یکی )در اینجا قند و س196سوال
شکر( منجر به کاهش مصرف دیگری )در اینجا چای( می شود.
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عالوه بر دو بازیگر اصلی در اقتصاد، یعنی عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، دولت نیز به عنوان داور در اقتصاد حضور دارد و نقش مهمی ایفا می کند.

 وظایف دولت

 1. بهبود عملکرد بازار

مجموعه گسترده ای از قوانین و مقررات توسط دولت وضع و اجرا می شود؛ تا:

 1- مبادالتی که به نفع خریدار و فروشنده است تسهیل و تشویق شود 2- از بروز شرایط آسیب زننده به مبادالت طرفین جلوگیری شود.

← عدم تصرف افراد در دارایی های متعلق به دیگران نتیجه حضور و عملکرد قوی دولت: 1- عدم تعرض افراد به حقوق هم

← اثبات مالکیت قبل از فروش  2- امنیت خرید و فروش و مبادالت )با اجرای حقوق مالکیت( 

← انجام آزمایش و اخذ معتبر محصوالت قبل از عرضه به بازار، ورود افراد به بازار کار تنها  گاهی های الزم برای مبادله   3- تضمین وجود اطالعات و آ

در صورت دارا بودن صالحیت های الزم، تایید کیفیت محصوالت توسط سازمان استاندارد

← تأیید کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت  توجه: وظیفه سازمان استاندارد 

 نکته: بهبود عملکرد بازار توسط دولت = وظیفه نظارتی دولت

 2- ارائه کاالی عمومی

 کاالی عمومی: کاال و خدماتی است که توسط افراد زیادی میتواند هم زمان استفاده شود و هیچ کس نمی تواند مردم را از استفاده آن محروم کند. )یعنی 

به شخص خاصی تعلق ندارد.(

مثال: بوستان ها، پل ها، آتش نشانی، پلیس، تیرهای چراغ برق و ...

 ابزارها و منابع تأمین مالی دولت

دولت به منظور ارائه کاالها و خدمات مختلف به مردم و انجام مسئولیت هایش به منابع مالی نیازمند است.

منابع مالی دولت از دو محل تأمین می شود: 1- مالیات ها 2- فروش دارایی های مّلی

 1( مالیات ها

دولت برای تأمین سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان از مردم مالیات می گیرد.

درس ششم )فصل دوم(
دهم

نقش دولت در اقتصاد چیست؟
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 اهداف اخذ مالیات:

← اولین و مهم ترین هدف مالیات  1- افزایش درآمد دولت 

← مثل افزایش مصرف شیر با کم کردن مالیات آن و کم   2- کاهش فعالیت های نامناسب و افزایش رفتارهای مطلوب )نوعی ابزار سیاست گذاری( 

کردن مصرف سیگار با بیشتر کردن مالیات آن

 1( افزایش درآمد دولت: مالیات برای تأمین مالی اهداف و پشتیبانی از فعالیت های دولت ضروری است.

اهداف و فعالیت های دولت مانند: امنیت، دفاع، امور قضایی، آموزش، بهداشت عمومی

← عملکرد مؤثر دولت ← افزایش درآمد دولت برای   نکته: هدف اصلی مالیات 

 2( کاهش فعالیت های نامناسب و تشویق فعالیت های مطلوب:

مثال هایی برای کاهش فعالیت های نامناسب به سبب وضع مالیات:

← کاهش مصرف این سوخت ها و کاهش آلودگی  1- مالیات بر سوخت های آالینده مانند بنزین و گازوئیل نتیجه 

← حفاظت محیط زیست  2- مالیات بر کیسه های پالستیکی نتیجه 

 3- مالیات بر مصرف محصوالت تنباکویی )سیگار(

← کاهش مصرف چوبک ها و قطع درختان جنگلی و استفاده از قاشق به جای آن  4- مالیات بر چوبک های غذاخوری نتیجه 

 تذکر: گاهی دولت از برخی فعالیت ها که برای افراد جامعه مفید است، مالیات دریافت نمی کند تا مردم به انجام آن تشویق شوند.

انواع مالیات

در کشورمان دو نوع 1- مالیات مستقیم: مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود. )به صورت جداگانه(

2- مالیات غیرمستقیم: به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.

توضیح: مالیات مستقیم به »فرد« تعلق می گیرد اما در مالیات غیرمستقیم، مالیات به یک »عمل« تعلق می گیرد و هر شخصی که آن فعالیت را انجام دهد، باید 

مالیات آن را بپردازد. مثاًل هرکس کاالی x را بخرد.

 الف( مالیات مستقیم

انواع مالیات مستقیم:

 1- مالیات بر دارایی:

  1- اساس و مبنای آن ثروت مؤدی )پرداخت کننده = اداکننده( مالیات است.

  2- مهم ترین نوع مالیات بر ارث: دریافت مالیات از اموال و دارایی شخص متوفی = )فوت شده(

اخذ مالیات از دارویی و ثروت در حال انتقال به وراث

 2- مالیات بر درآمد:

 1- اساس و مبنای آن، درآمد افراد و شرکت هاست )نه ثروت آن ها(.

 2- مهم ترین نوع مالیات

 3- از هرکدام از انواع درآمدها
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جداگانه دریافت می شود. مثل: مالیات بر حقوق

مالیات بر درآمد امالک )مثل درآمدی که از اجازه دادن ملک کسب می شود.(

  ب( مالیات غیرمستقیم

انواع مالیات غیرمستقیم:

 1- عوارض گمرکی و خدماتی

 1- مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کاالهای مختلف

 2- نام دیگر: تعرفه گمرکی

 3- تابع سیاست کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشور

 4- ابزاری برای حمایت صنایع داخلی عالوه بر ابزار درآمدزایی دولت )زیرا اگر بر کاالهای خارجی مالیات وضع شود، مردم به سمت خرید کاالهای داخلی 

سوق داده خواهند شد.(

 5- تعیین و دریافت آن براساس قیمت و ارزش کاالها یا ویژگی و مشخصات آن ها )مثل وزن و حجم و ...(

 2- مالیات بر مصرف

  1- مصرف کنندگان کاالهای خاص در زمان خرید کاال به همراه قیمت آن پرداخت می کنند. )نه به صورت جداگانه(

← پرداخت مالیات بیشتر   2- خرید و مصرف بیشتر یک کاال 

  3- در واقع وظیفه قانونی پرداخت به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

  4- در عمل نهایتًا مالیات به وسیله مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

  5- مثال: مالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی و مالیات بر دخانیات

 3- مالیات بر ارزش افزوده )VATس

 1- مالیاتی است که از تفاوت ارزش کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاال و خدمات خریداری شده گرفته می شود.

 2- چند مرحله ای است.

 3- در هریک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله اخذ می شود.

 4- نتایج مالیات 

الف( ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی

ب( جلوگیری از مالیات ستانی مضاعف زیرا مالیات قبل از مراحل بعد کسر می شوند.

پ( معاف شدن کاالها و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات

 تذکر: عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات است؛ زیرا شهرداری خدماتی ارائه می کند و وجوهی مانند 1- عوارض خودرو 2- عوارض 

نوسازی 3- دفع پسماند دریافت می کند.
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 4- سایر درآمدهای دولت

بخش زیاد درآمدهای دولت در ایران از فروش دارایی هایی مثل نفت تأمین می شود.

نفت و گاز: 1- دارایی تجدیدناپذیر  2- درآمدی غیرپایدار 3- دچار نوسان قیمت و قابل تحریم

 تذکر: اگر با درآمد فروش دارایی، دارایی دیگری خلق نشود و تنها صرف هزینه های جاری کشور شود، نسل های بعدی ما را نخواهند بخشید.

تأمین درآمد دولت از طریق ایجاد بدهی:

 1- دولت از مردم قرض می گیرد.

 2- مردم را در طرح های عمرانی و سرمایه گذاری دولت شریک کند.

 3- از محل سود پروژه، سودی بین مردم تقسیم کند.

 4- از درآمدهای موقت و غیرپایدار دولت است.
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با توجه به مراحل زیر اگر میزان مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد باشد، آنگاه به ترتیب از راست به چپ، مالیات بر ارزش افزوده - 1

جمع آوری شده توسط فروشنده در مرحله دوم و مجموع مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده در مرحله ی آخر، چند تومان است؟ 

مرحله ی اول: فروش گندم از سوی کشاورز به آسیابان به مبلغ 1000 تومان 

مرحله دوم: فروش آرد از سوی آسیابان به نانوا به مبلغ 1500 تومان 

مرحله ی سوم: فروش نان از سوی نانوا به مشتری به مبلغ 2500 تومان

125-75 )4  125-50 )3  150-75 )2  150-50 )1

 پاسخ کامل کننده هر مورد در کدام گزینه است؟ - 2

الف( دو مورد از ابزارهای رویایی با نابرابری توزیع درآمد کدام است؟ 

ب( بیش ترین خروجی با کم ترین ورودی منجر به کدام مورد می شود؟ 

2( الف( سامانه مالیاتی- رشد اقتصادی ب( بهره وری  1( الف( مولد کردن افراد- مشارکت در فرآیند توسعه ب( سود  

4( الف( سامانه مالیاتی به رشد اقتصادی ب( سود 3( الف( مولد کردن افراد- سامانه مالیاتی ب( بهره وری  

هریک از موارد زیر به کدام یک از انواع مالیات اشاره دارد؟- 3

»مالیات بر صادرات و واردات کاال«، »مالیات بر دخانیات«، »مالیات چندمرحله ای«، »مالیات بر حقوق« و »مالیات بر ارث« 

1( عوارض گمرکی- مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر درآمد- مالیات بر دارایی 

2( عوارض گمرکی- مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر مصرف- مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد 

3( مالیات بر درآمد- مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد 

4( عوارض گمرکی- مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر درآمد- مالیات بر درآمد

در هریک از موارد زیر مشخص کنید، تغییر ذکرشده آیا باعث تشویق و یا دلسرد شدن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات می شود؟ - 4

الف( دولت قوانین را تغییر می دهد تا شرکت ها مالیات بیش تری بپردازند. 

ب( دولت نرخ مالیات امالک برای کارخانجات جدید را کاهش می دهد. 

ج( دولت بر غذاهایی که حاوی سطوح باالی چربی و سطح باالیی از سدیم هستند، مالیات اعمال می کند. 

2( الف( دلسرد شدن ب( دلسرد شدن ج( تشویق شدن  1( الف( دلسرد شدن ب( تشویق شدن ج( دلسرد شدن  

4( الف( تشویق شدن ب( تشویق شدن ج( تشویق شدن 3( الف( تشویق شدن ب( دلسرد شدن ج( دلسرد شدن 

سواالت تستی

درس ششم )فصل دوم(
دهم



240

  اقتصاد جامع کنکور

عبارات کدام گزینه بیان گر پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 5

 و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود: 1-....... و 2-....... 
ً
الف( منابع مالی دولت برای ارائه ی خدمات و کاالهای عمومی معموال

ب( هدف اصلی از مالیات این است که......... 

ج( مالیات های مستقیم به دودسته ی....... و....... تقسیم می شوند. 

د( اسباب و مبنای مالیات بر دارایی....... است. 

1( الف( مالیات ها- فروش دارایی های ملی ب( درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عمل کرد دولت مؤثر واقع شود ج( مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد د( ثروت مؤدی 

2( الف( فروش اوراق مشارکت-سرمایه گذاری های مولد ب( فعالیت های نامناسب را کاهش و فعالیت های مطلوب را تشویق کند ج( مالیات بر مصرف- مالیات 

بر ارزش افزوده د( درآمد مؤدی 

3( الف( مالیات ها- فروش دارایی های ملی ب( درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عمل کرد دولت مؤثر واقع شود ج( مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده 

د( درآمد مؤدی 

4( الف( فروش اوراق مشارکت-سرمایه گذاری های مولد ب( فعالیت های نامناسب را کاهش و فعالیت های مطلوب را تشویق کند ج( مالیات بر دارایی- مالیات 

بر درآمد د( ثروت مزدی

کدام گزینه در مورد عوارض گمرکی و خدماتی درست نیست؟- 6

1( یکی اثر انواع مالیات های مستقیم است. 

2( در واقع مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کاالهای مختلف است. 

3( تابع سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند. 

4( انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی می شود.

کدام گزینه در خصوص انواع مالیات های نادرست است؟ - 7

1( مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات چندمرحله ای است. 

2( مالیات بر مصرف نهایتًا به وسیله ی مصرف کننده ی تنهایی پرداخت می شود. 

3( مالیات بر ارزش افزوده با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد. 

4( در مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند.

عبارات کدام گزینه پاسخی مناسب برای پرسش های داده شده است؟ - 8

الف( مالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی و مالیات بر دخانیات مثال هایی از این نوع مالیات هستند. 

ب( در این نوع مالیات وظیفه ی قانونی پرداخت مالیات به عهده ی تولیدکنندگان و فروشندگان است. 

ج( اگر قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده ی یک محصول در مرحله ی اول، 22,000 تومان و نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد 

باشد، در این صورت مالیات بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده توسط فروشنده در این مرحله چند تومان است؟

1( الف( مالیات بر ارزش افزوده ب( مالیات بر مصرف ج( 1,۸۸0

2( الف( مالیات بر مصرف ب( مالیات بر مصرف ج( 2,200

3( الف( مالیات بر مصرف ب( مالیات بر مصرف ج( 1,۸۸0

4( الف( مالیات بر ارزش افزوده ب( مالیات بر ارزش افزوده ج( 2,000
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کدام گزینه تکمیل کننده ی جاهای خالی در عبارات زیر است؟ - 9

الف ( مسئولیت ....... برای سهام داران از مزایای ایجاد شرکت است. 

ب( پرهزینه ترین نوع کسب وکار ایجاد یک شرکت سهامی است زیرا ........ . 

ج( مالیات بر ....... از معایب ایجاد شرکت ها است. 

1( نامحدود- حجم سرمایه اولیه ی موردنیاز باال است- سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد 

2( محدود- از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند- درآمد بدون مالیات بر سود 

3( محدود- از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند- سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد

4( نامحدود- حجم سرمایه اولیه ی موردنیاز باال است- درآمد بدون مالیات بر سود

چند مورد از عبارت های زیر درست نیست؟ - 10

الف( اولین و مهم ترین هدف مالیات، افزایش درآمد دولت است. 

ب( مالیات های غیرمستقیم به دودسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمده تقسیم می شود. 

پ( انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات غیرمستقیم تلقی می شود. 

ت( مالیات بر مصرف با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد و از مالیات ستانی مضاعف جلوگیری می کند.

4( صفر  1 )3  2 )2   3 )1

به ترتیب مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مهم ترین نوع مالیات و اساس و مبنای مالیات بر دارایی چیست؟- 11

2( مالیات بر حقوق- مالیات بر مصرف- ثروت اشخاص حقوقی  1( مالیات بر ارث- مالیات بر درآمد اشخاص- ثروت مؤدی  

4( مالیات بر ارث- مالیات بر ارزش افزوده- ثروت اشخاص حقیقی 3( مالیات بر حقوق- مالیات بر درآمد اشخاص- ثروت مؤدی  

مراحل تولید و فروش نان در جدول زیر بیان شده است. اگر دولت 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر تولید و فروش نان وضع - 12

کند، آنگاه:

مراحل تولید

و فروش نان

مرحله ی 1، کشاورز گندم را به قیمت 

1200 تومان به آسیابان می فروشد.

مرحله ی 2، آسیابان آرد تولیدی را به قیمت 

2500 تومان به نانوا می فروشد.

مرحله ی 3، نانوا نان تولیدی را به قیمت

 3300 تومان به مشتری می پردازد.

الف( قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده، در مرحله ی سوم چند تومان است؟ 

ب( مالیات بر ارزش افزوده ی خالص جمع آوری شده در مرحله ی دوم چند تومان است؟ 

ج( مجموع مالیات بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده، چند تومان است؟ 

٢( الف( 37۹5 ب( 1۹5 ج( 4۹5  1( الف( 3100 ب( 1۹5 ج( 375 

4( الف( 3100 ب( 255 ج( 4۹5 3( الف( 37۹5 ب( 255 ج( 375 

دولت مالیات بر مصرف سیگار را به صورت ....... دریافت می کند و عبارت »دولت اجازه ی بنگاه داری و تولید کاالها و خدمات را - 13

ندارد و فقط نظارت بر بازار را بر عهده دارد« در مورد وظایف دولت ....... است؛ زیرا .......« 

1( مستقیم- نادرست- دولت وظیفه ی وضع قوانین و مقررات را هم دارد. 

2( مستقیم- نادرست- وظایف دولت شامل ارائه ی کاالهای عمومی هم می شود. 

3( غیرمستقیم- درست- دولت فقط داور نظام اقتصادی است. 

4( غیرمستقیم- نادرست- وظایف دولت شامل ارائه ی کاالهای عمومی هم می شود.
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»مالیات بر درآمد«، »مالیات بر نقل وانتقال دارایی«، »حقوق و عوارض گمرکی« و »مالیات بر دارایی و ثروت« هرکدام از انواع کدام - 14

مالیات ها می باشند، همچنین مالیات ها بر اساس پایه ی مالیاتی را چگونه تقسیم بندی می کنند؟ )به ترتیب( 

2( مستقیم- غیرمستقیم- مستقیم- غیرمستقیم- مستقیم و غیرمستقیم  1( مستقیم- غیرمستقیم- مستقیم- غیرمستقیم- حقیقی و حقوقی  

4( مستقیم- غیرمستقیم- غیرمستقیم- مستقیم- مستقیم و غیرمستقیم 3( غیرمستقیم- مستقیم- مستقیم- غیرمستقیم- حقیقی و حقوقی  

کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ - 15

1( تأکید بر اصالح نظام مالیاتی، افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فروش فرآورده های نفتی به جای نفت خام به تنوع منابع درآمدی کشور کمک می کند. 

اسالمی  توسط مجلس شورای  اقتصاد  درزمینٔه ی  کلی  از صد سیاست  بیش  تاکنون  را مشخص می کند،  اقتصاد  اصلی  کلی کشور، مسیر  2( سیاست های 

مشخص و ابالغ شده است. 

3( اصواًل ریل گذاری قانونی، تأیید و تصویب برنامه ها بر عهده ی قوه مقننه و برقراری نظم، سالمت پیشگیری و برخورد با مفاسد و اقدامات غیرقانونی با قوه 

قضاییه است. 

4( اتحادیه ی ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسمان )ASEAN( با ده عضو، پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیه ی اروپا چهارمین منطقه ی قدرتمند تجاری در جهان 

به شمار می رود.

کدام یک از عبارت های زیر نادرست می باشد؟ - 16

1( تأکید بر اصالح نظام مالیاتی، افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فروش فرآورده های نفتی به جای نفت خام به تنوع منابع درآمدی کشور کمک می کند. 

ثابت اقتصادی، استحکام اقتصادی، ضد شکستگی، تاب آوری اقتصاد و مقاومت مالی مسئله ی اقتصاد را  با اصالحاتی مانند  2( دانشمندان و اقتصاددانان 

پیگیری و اجرا می کند. 

3( با توجه به تولید ملی آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور دارد، مانند افزایش درآمد دولت، افزایش اشتغال، کاهش تورم و...؛ بنابراین خرید کاالی ایرانی اقتصاد کشور 

را شکوفا می کند. 

4( سیاست های کلی کشور، مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می کند، تاکنون بیش از ده سیاست کلی درزمینٔه ی اقتصاد توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است.

کدام یک از عبارت های زیر، درباره ی انواع مالیات نادرست می باشد؟ - 17

1( مالیات غیرمستقیم  مالیات هایی که تحقق آن به رفتار با فعالیت اقتصادی بستگی دارد. 

2( حقوق و عوارض گمرکی  این نوع مالیات به کاالهای صادر یا واردشده تعلق دارد. 

3( مالیات بر فروش  به کاالهایی تعلق می گیرد که در مرحله ی خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد. 

4( مالیات بر درآمد  این مالیات به انواع درآمدها تعلق می گیرد، مثل مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد کشاورزی و درآمد امالک، مالیات بر دارایی و ثروت

فرض کنید مالیات بر درآمد تا 1000000 تومان معاف و از 1000000 تا 2000000 تومان، 5% نسبت به مازاد و از 2000000 تا 3500000 - 18

تومان، 8% نسبت به مازاد و از 3500000 تا 5000000 تومان 10% نسبت به مازاد و باالتر از 5000000 تومان، 12% نسبت به مازاد و باالتر 

باشد. اگر درآمد شخصی 6300000 تومان باشد، خالص دریافتی حقوق او چه قدر است؟

5544000 )4  5۶4۸000 )3  573۶000 )2  5۸24000 )1
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برای حل اساسی مشکل رکود در اقتصاد کشور کدام سیاست در بلندمدت انجام شود؟ - 19

2( خرید اوراق مشارکت به مردم  1( فروش اوراق مشارکت به مردم  

4( افزایش نرخ مالیات 3( افزایش سرمایه گذاری 

به کارگیری نظام صحیح مالیاتی باعث کدام مورد می شود؟ - 20

2( رویارویی مسالمت آمیز کم درآمد و پردرآمد 1( توزیع مجدد درآمد و ثروت  

4( توانمندسازی افراد کم درآمد 3( توزیع مجدد و عادالنه درآمد و ثروت  

21 - ».......« و   ».......« ابزار  دو  از  که  می کنند  اجرا  را   ».......« خود  وظایف  اجرای  و  کشور  اقتصاد  کالن  مدیریت  برای  دولت ها 

تشکیل شده است. بهترین راه تحریک »تقاضای عمومی« در مواقع رکود »....... و .......« و مناسب ترین راه برای کاهش تقاضای کل 

در مواقع »تورم« »....... و .......« است که موجب »ثبات اقتصادی« می شود. 

1( بسته سیاست های مالی، درآمدها و مخارج دولت- افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها، کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها 

2( بسته ی سیاست های پولی، بودجه و درآمدهای دولت- کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها، افزایش مخارج دولت کاهش مالیات ها 

3( بسته ی سیاست های مالی، بودجه و مخارج دولت- افزایش مخارج دولت، کاهش مالیات ها، کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها 

4( بسته ی سیاست های پولی، درآمدها و مخارج دولت- کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها، افزایش مخارج دولت کاهش مالیات ها

کدام گزینه دربردارنده پاسخ درست و کامل پرسش زیر است؟ - 22

الف( وجوهی که شهرداری بابت: نظافت شهر، آسفالت کردن خیابان ها، حفظ زیبایی شهر، ایجاد پارک، پست، آب، برق، گاز و تلفن 

دریافت می کند چیست و تحت چه عنوانی است؟ 

ب( به آن گروه از مخارج دولتی که صرف ساخت بنا یا خرید کاالهایی می شود که با بقای اصل آن ها قابل استفاده است، چه می گویند؟ 

ج( هزینه های ».......« هزینه هایی هستند که به طور دائم وجود دارند و متناسب با سیاست های دولت تغییر می یابند. 

د( یکی از مهم ترین دستگاه های دولتی که در اجرای بودجه نقش اساسی بر عهده دارد کدام است؟ 

هـ( بودجه از زمان تهیه تا اجرا مراحلی را طی می کند سومین مرحلۀ آن کدام است؟ 

1( الف( بهای بهینه سازی- عوارض شهرداری ب( هزینه های انتقالی ج( اداری د( کمیسیون اقتصادی مجلس هـ( تصویب بودجه 

٢( الف( بهای پاک سازی محیط زیست- عوارض نوسازی ب( هزینه های مولد ج( انتقالی د( بانک مرکزی هـ( نظارت بر اجرای بودجه 

3( الف( بهای خدمات- عوارض شهرداری ب( هزینه های سرمایه ای ج( جاری د خزانه داری هـ( اجرای بودجه

4( الف( بهای شهروندی- عوارض شهرسازی ب( هزینه های شالوده ای ج( کارکنان د( سازمان برنامه وبودجه هـ( تأمین اعتبارات بودجه

کدام مورد مربوط به نقش دولت در اقتصاد امروزی جامعه است؟ - 23

1( جمع آوری مالیات برای تأمین هزینه های مربوط به فعالیت های اجتماعی و دفاعی 

2( حفظ نظم و امنیت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلی و خارجی 

3( پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر هزینه های جاری دولت، به عالوه اعمال اقدامات خاص در مواقع قحطی و گرانی 

4( مقابله با تورم حفظ ثبات اقتصادی هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل
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چنانچه تولیدکننده ای اقدام به خرید مواد اولیه به مبلغ 100,000,000 ریال نماید و پس از اقدامات مختلف، کاالی تولیدی خود را به - 24

مبلغ 120,000,000 ریال به فروش برساند، با فرض این که مالیات بر ارزش افزوده در این کشور 10 درصد باشد، میزان مالیات پرداختی 

این فرد چقدر خواهد بود؟ 

2( 10 میلیون ریال 1( 12 میلیون ریال  

4( 22 میلیون ریال 3( 2 میلیون ریال  

چند مورد از موارد زیر »دالیل اخذ مالیات توسط دولت ها از مردم« را به درستی بیان می کنند؟ - 25

الف( دریافت بهای برخی از کاالها و خدمات عمومی از شهروندان 

ب( تأمین هزینه ها و مخارج سازمان امور مالیاتی 

ج( تالش برای رفع نابرابری بین افراد پردرآمد و کم درآمد 

د( تالش برای دستیابی به سطح باالتر رشد و توسعه اقتصادی

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 26

الف( »مؤدی مالیاتی« معرف چه مفهومی می باشد؟ 

ب( پایه ی مالیاتی چیست؟ 

ج( بهترین و بدترین شیوه ی استقراض چیست؟ 

1( الف: محاسبه کننده ی مالیات افراد ب: آن چیزی که به آن مالیات تعلق می گیرد ج: بهترین روش، استقراض از بانک مرکزی و بدترین روش، استقراض 

از مردم است. 

2( الف: پرداخت کننده ی مالیات ب: آنچه مالیات بر آن وضع می شود. ج: بهترین روش، قرض گرفتن از مردم و بدترین روش، استقراض از بانک مرکزی است. 

3( الف: محاسبه کننده ی مالیات افراد ب: حداقل مقدار محاسبه ی مالیاتی برای افراد ج: بهترین روش، قرض

گرفتن از کردم و بدترین روش، استقراض از بانک مرکزی است. 

4( الف: پرداخت کننده ی مالیات ب: حداقل مقدار محاسبه ی مالیاتی برای افراد ج: بهترین روش، استقراض از بانک مرکزی و بدترین روش، استقراض از 

مردم است.

هرکدام از موارد زیر بیان کننده ی کدام سیاست پولی یا مالی دولت است؟ - 27

الف( کاهش حجم پول در گردش

ب( کاهش پایه های مالیاتی 

ج( کاهش مخارج دولت 

1( الف: سیاست پولی انبساطی ب: سیاست مالی انبساطی ج: سیاست مالی انبساطی 

2( الف: سیاست پولی انبساطی ب: سیاست مالی انقباضی ج: سیاست مالی انبساطی 

3( الف: سیاست پولی انقباضی ب: سیاست مالی انبساطی ج: سیاست مالی انقباضی 

4( الف: سیاست پولی انقباضی ب( سیاست مالی انقباضی ج: سیاست مالی انقباضی
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حضور دولت و عملکرد قوی آن در بازار سبب می شود ..........- 28

2( کاالی بیشتری تولید شود. 1( افراد به حقوق یکدیگر تعرض نکنند.  

4( تولیدکننده تشویق شود که کاالی بهتری تولید کند. 3( کیفیت کاالهای تولیدی حفظ شود.  

کدام مورد جزو وظایف دولت محسوب نمی شود؟- 29

1( فروش کاال توسط فروشنده زمانی که اثبات کند مالک واقعی آن می باشد. 

2( اخذ گواهی معتبر برای فروش دارو توسط شرکت های دارویی 

3( تأیید کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت توسط شرکت استاندارد 

4( میزان تولیدات کارخانه های بخش خصوصی و عرضۀ آن به بازار

کدام مورد تعریف صحیح »کاالی عمومی« می باشد؟- 30

1( به کاال و خدماتی که توسط افراد یک کشور می تواند در زمان های خاص استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید.

2( به کاال و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواند هم زمان استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید.

3( به کاالها و تولیداتی که توسط افراد خاصی هم زمان استفاده شود و فقط دولت می تواند مانع استفاده عده ای از آن شود.

4( به کاالها و وسایلی که توسط افراد زیادی می تواند در زمان های مشخصی استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن مانع شوید.

عبارت زیر بیانگر کدام نقش دریافت مالیات توسط دولت می باشد؟ - 31

و  دادند  تغییر  را  عادت خود  از مصرف کنندگان،  بسیاری  داد،  افزایش  را  قیمت چوبک های غذاخوری  در چین،  مالیات  اینکه  از  »بعد 

به جای چوبک از قاشق استفاده کردند.«

2( تأثیر دولت بر تغییر رفتارها 1( کاهش رفتارهای نامناسب 

4( اثر توان مالی بر عملکرد دولت 3( افزایش رفتارهای مطلوب 

با توجه به مراحل زیر اگر میزان مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد محاسبه شود، مجموع مالیات دریافتی کدام است؟ - 32

مرحلۀ اول: فروش پنبه از سوی کشاورز به قیمت 1200 تومان به پارچه باف.  

مرحلۀ دوم: پارچه باف پس از تولید پارچه آن را به قیمت 6000 تومان به خیاط می فروشد. 

مرحلۀ سوم: خیاط پس از دوخت لباس آن را به مبلغ 20,000 تومان به مغازه دار می فروشد. 

مرحلۀ چهارم: مغازه دار لباس را به قیمت 30,000 تومان به مشتری می فروشد.

4500 )4  4000 )3  3000 )2  2000 )1

با توجه به مراحل زیر اگر میزان مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد باشد، میزان ارزش افزوده خالص در مرحلۀ دوم چقدر است و - 33

حاصل جمع ارزش افزوده خالص در مرحلۀ آخر کدام است؟  

مرحلۀ 1( تحویل گندم از سوی کشاورز به آسیابان به قیمت 1000 تومان 

مرحلۀ 2( تحویل آرد به نانوا به مبلغ 1500 تومان 

مرحلۀ 3( تحویل نان به مشتری به مبلغ 2500 تومان

125 ,25 )4  120 ,15 )3  135 ,35 )2  100 ,40 )1
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دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، ...........- 34

1( خریدار مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است.

2( فروشنده ای مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است

3( تأمین کننده مهم مواد اولیه برای شرکت ها می باشد. 

4( ارائه دهنده انواع خدمات به بخش خصوصی می باشد.

دولت چگونه نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند؟- 35

1( با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آن ها

2( با شرکت در تولید کاال و عرضه آن به بازار

3( با واردات کاالهای متنوع از کشورهای دیگر 

4( ایجاد کارخانه ها و اداره آن ها در امر تولید

کدام گزینه نادرست است؟- 36

1( دولت سالیانه بخشی از درآمد موردنیاز خود را از طریق ایجاد بدهی تأمین می کند.

2( دولت از مردم قرض می گیرد یا آن ها را در طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های دولت شریک می کند و از محل سود این طرح ها سودی بین آن ها تقسیم می کند.

3( درآمدهای دولت حاصل از فروش منابع تجدید پذیر مانند نفت و ایجاد بدهی تا ابد پایدار نمی باشد. 

4( غیر از مالیات، بخش زیادی از درآمدهای موردنیاز دولت در ایران از محل فروش دارایی هایی مثل نفت تأمین می شود.

کدام درآمدهای دولت ناپایدار است؟- 37

2( قرض- مالیات بر درآمد 1( فروش نفت- قرض  

4( مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر درآمد 3( عوارض گمرکی – قرض 

بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش دارایی های ............. مانند ............ و ............ تأمین می شود که درآمدی - 38

................. با قیمت نفت ...............

1( تجدید ناپذیر- نفت- گاز- پایدار نیست- نوسان می کند و قابل تحریم است. 

2( تجدید پذیر- نفت- فوالد- ناپایدار است- نوسان نمی کند و قابل تحریم است.

3( تجدید ناپذیر- نفت- پتروشیمی- پایدار است- نوسان می کند و قابل افزایش نیست. 

4( تجدید ناپذیر- پتروشیمی- نفت- پایدار نیست- نوسان می کند و قابل افزایش نیست.

کدام گزینه از محاسن مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد؟- 39

1( با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد. 

2( از مالیات ستانی مضاعف جلوگیری می کند.

3( مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر می شود.

4( از کاال و خدمات واسطه ای نیز مالیات دریافت می شود.
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کدام گزینه در مورد مالیات بر ارزش افزوده نادرست است؟- 40

1( این نوع مالیات چندمرحله ای است.

2( در هریک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب آن گرفته می شود.

3( مالیات بر ارزش افزوده فقط یک بار دریافت می شود. 

4( کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می باشند.

کدام مفهوم بیانگر مالیات بر ارزش افزوده می باشد؟- 41

1( مالیاتی که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده در دورهای مشخص گرفته می شود. 

2( مالیاتی است که از حاصل جمع ارزش کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود. 

3( مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده فقط یک بار گرفته می شود.

4( مالیاتی است که از حاصل جمع ارزش کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده فقط یک بار گرفته می شود.

مالیات بر مصرف انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمونۀ آن در ایران، مالیات بر ................ و ............... است.- 42

2( مشروبات الکلی- سیگار 1( مشروبات غیرالکلی- شیر  

4( دخانیات- لبنیات 3( مشروبات غیرالکلی- دخانیات 

وظیفۀ قانونی پرداخت مالیات بر مصرف بر عهدۀ چه کسانی است؟- 43

2( تولیدکنندگان- فروشندگان 1( مصرف کننده نهایی- تولیدکنندگان  

4( فقط مصرف کننده نهایی 3( فروشندگان- مصرف کننده نهایی  

انواع ............... درج شده در قبض های شهرداری .................... تلقی می شود. - 44

4( عوارض- تعرفه 3( تعرفه- عوارض  2( عوارض- مالیات   1( مالیات- عوارض 

کدام مورد از درآمدهای شهرداری محسوب نمی شود؟- 45

4( تعرفه های گمرکی 3( عوارض دفع پسماند  2( عوارض خودرو  1( عوارض نوسازی 

کدام عبارت در مورد عوارض گمرکی درست است؟- 46

1( این دسته از مالیات ممکن است براساس قیمت و ارزش کاالها یا براساس ویژگی ها و مشخصات تعیین و دریافت شود.

2( این دسته از مالیات فقط براساس قیمت و ارزش کاال دریافت می شود.

3( این دسته از مالیات ها فقط براساس مشخصات آن ها )مانند حجم، وزن و...( تعیین و دریافت می شود.

4( هدف دولت ها از دریافت این نوع مالیات فقط حمایت از صنایع داخلی می باشد.
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کدام گزینه در ارتباط با عوارض گمرکی نادرست است؟- 47

1( این نوع مالیات مستقیم با نام »تعرفه گمرکی« نیز شناخته می شود.

2( این نوع مالیات تابع سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند.

3( یکی از راه های درآمدزایی دولت ها می باشند.

4( معمواًل برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند.

مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می شود عبارت اند از: ................- 48

1( عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده 

2( مالیات در درآمد- مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر مصرف 

3( مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد 

4( مالیات بر مصرف- عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات در درآمد

 ................ و .............- 49
ً
مالیات بر درآمد از هر کدام از انواع درآمدها ................... دریافت می شود مثال

2( یکجا- مالیات بر حقوق و- مالیات بر درآمد امالک 1( جداگانه- مالیات بر حقوق- مالیات بر درآمد امالک 

4( جداگانه- مالیات بر مصرف- مالیات بر درآمد امالک 3( جداگانه- مالیات بر حقوق- مالیات بر ارزش افزوده 

کدام مورد از مهم ترین انواع مالیات بر درآمد می باشد؟- 50

2( مالیات بر درآمد مؤسسات  1( مالیات بر درآمد شرکت ها  

4 مالیات بر درآمد کارگاه ها 3( مالیات بر درآمد اشخاص 

کدام گزینه در مورد مالیات بر درآمد درست است؟- 51

2( در این نوع مالیات از ثروت افراد مالیات دریافت می شود. 1( در این نوع مالیات از ثروت شرکت ها مالیات دریافت می شود.  

4( در مالیات بر درآمد، از ثروت افراد و شرکت ها مالیات دریافت می شود. 3( در مالیات بر درآمد، از درآمد افراد و شرکت ها مالیات گرفته می شود. 

در مالیات بر ارث:- 52

1( پیش از انتقال اموال شخص متوفی به وراث دولت از دارایی و ثروت متوفی مالیات می گیرد.

2( زمانی که اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارایی و ثروت در حال انتقال مالیات می گیرد. 

3( پس از آنکه اموال شخص متوفی به وراث منتقل شد، دولت از دارایی و ثروت شخص متوفی مالیات می گیرد.

4( میزان دریافت مالیات از اموال متوفی به میزان 20 درصد از کل اموال است که دولت از این ثروت در حال انتقال به وراث مالیات دریافت می کند.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ - 53

الف( اساس و مبنای مالیات بر دارایی چیست؟ 

ب( مهم ترین نوع مالیات بر دارایی کدام است؟

2( الف( ثروت پرداخت کننده ب( مالیات بر حقوق 1( الف( ثروت مؤدی ب( مالیات بر ارث 

4( الف( ثروت مؤدی ب( مالیات بر درآمد 3( الف( میزان مصرف ب( مالیات بر ارث  



249

درس ششم )فصل دوم( : نقش دولت در اقتصاد چیست؟

مالیات های مستقیم به دو دستۀ ................ و ..................... تقسیم می شوند.- 54

2( مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد  1( مالیات بر ارث- مالیات بر دارایی 

4( عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات بر دارایی 3( مالیات بر درآمد- مالیات بر ارزش افزوده  

کدام گزینه بیانگر تفاوت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم می باشد؟- 55

1( در مالیات مستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود، ولی در مالیات غیرمستقیم، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.

2( در مالیات مستقیم مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود، ولی در مالیات غیرمستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود.

3( مالیات غیرمستقیم خود به دودسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شود، ولی مالیات مستقیم همان مالیات بر ارزش افزوده است.

4( در هر دو نوع مالیات، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود، ولی میزان آن در مالیات مستقیم بیشتر است

در کشور ما در یک دسته بندی کلی .............. مالیات گرفته می شود.- 56

1( دو نوع- مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد 

2( سه نوع- مالیات بر دارایی، مالیات مستقیم- مالیات غیرمستقیم 

3( دو نوع- مالیات مستقیم- مالیات غیرمستقیم

4( سه نوع- عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده

مالیات غیرمستقیم بر کاالهای مؤسسات ملزم به پرداخت آن، بر چه مبنایی تعیین می شود؟- 57

2( درآمد مشتریان مؤسسه 1( درآمد مؤسسات  

3( دارایی مؤسسه  4( میزان مصرف مشتریان مؤسسه

کدام یک جزء ویژگی های مالیات غیرمستقیم نیست؟- 58

2( امکان انتقال »بار مالیاتی« بسیار زیاد است. 1( از همه به یک اندازه دریافت می شود. 

4( پرداخت کننده نهایی آن، مشخص و معین نیست. 3( متناسب با رفتار یا فعالیت اقتصادی است.  

در مالیات غیرمستقیم، پرداخت کننده .................- 59

2( مالیات را مستقل از مصرف می پردازد. 1( مالیات را جداگانه و مستقل از قیمت می پردازد.  

4( میزان مالیات را همراه قیمت کاال می پردازد. 3( در واقع میزان مالیات را خودش تعیین می کند.  

سرعت وصول کدام مالیات بیشتر است؟- 60

4( مالیات بر مصرف 3( مالیات بر درآمد  2( مالیات بر ثروت  1( مالیات بر ارث 

عوارض نوسازی و عوارض اتومبیل، هریک چه مالیاتی محسوب می شوند؟- 61

2( مالیات بر دارایی- نقل وانتقال دارایی 1( نقل وانتقال دارایی- عوارض شهرداری 

4( عوارض شهرداری- عوارض شهرداری 3( عوارض شهرداری- مالیات بر نقل وانتقال دارایی 
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کدام یک از انواع مالیات ها عالوه بر ایجاد یک منبع درآمد برای دولت، یکی از ابزارهای سیاست گذاری دولت نیز محسوب می شود؟- 62

2( مالیات مستقیم 1( مالیات بر نقل وانتقال دارایی  

4( عوارض شهرداری 3( حقوق و عوارض گمرکی 

به هرکدام از موارد، زمین، حقوق، ارث، مشاغل، اتومبیل، امالک و فروش اتومبیل چه مالیات هایی تعلق می گیرد؟- 63

1( مالیات بر دارایی، بر درآمد، بر نقل وانتقال دارایی، بر درآمد، بر دارایی، بر دارایی، بر نقل وانتقال دارایی

2( مالیات بر دارایی، بر درآمد، بر درآمد، بر نقل وانتقال دارایی، حقوق و عوارض گمرکی، بر دارایی، مستقیم

3( بر درآمد، بر دارایی، بر نقل وانتقال دارایی، غیرمستقیم، بر درآمد، بر دارایی 

4( مالیات بر دارایی، بر درآمد، بر نقل وانتقال دارایی، بر درآمد، بر درآمد، بر دارایی، بر دارایی

مالیات - 64 خود  درآمد  نسبت  به  افراد  مالیات،  نوع  کدام  در  و  می پردازند  مالیات  خود  مصرف  نسبت  به  افراد  مالیات،  نوع  کدام  در 

پرداخت می کنند؟

2( غیرمستقیم- نقل وانتقال دارایی 1( غیرمستقیم- مستقیم  

4( مستقیم- دارایی 3( مستقیم- درآمد 

کدام گزینه از ویژگی های مالیات مستقیم است؟- 65

1( به طور غیرمستقیم گرفته می شود، پرداخت کننده می داند چقدر مالیات می دهد.

2( پرداخت کننده مشخص است، ضمن پرداخته ای کاال مالیات پرداخت می شود.

3( از اشخاصی که درآمد و ثروت بیشتری دارند بیشتر گرفته می شود و پرداخت کننده مشخص است.

4( پرداخت کننده مشخص نیست، پرداخت کننده می داند چقدر مالیات می دهد.

کدام یک از گزینه های زیر، مالیات مستقیم است؟- 66

2( مالیات بر چای، مالیات بر ارث 1( مالیات بر حقوق، مالیات بر سیگار 

4( مالیات بر حقوق، مالیات بر چای 3( مالیات بر درآمد امالک، مالیات بر دارایی 

هدف از دریافت مالیات، از موارد زیر کدام است؟- 67

1( کاهش فعالیت های نامناسب- تشویق فعالیت های مطلوب- کاهش فعالیت های نامناسب

2( تشویق فعالیت های مطلوب- کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب

3( کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب

4( کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب- تشویق فعالیت های مطلوب
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کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟ - 68

الف( هدف اصلی از مالیات این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که ...................... 

ب( فراتر از افزایش درآمد، هدف از برخی مالیات ها ......................

1( رفتارهای نامناسب را کاهش دهد. ب( این است که عملکرد دولت مؤثر واقع شود.

2( الف( عملکرد دولت مؤثر واقع شود. ب( کاهش رفتارهای نامناسب است. 

3( الف( قادر به تأمین رفاه عمومی گردد. ب( کاهش رفتارهای نامناسب است.

4( الف( عملکرد دولت مؤثر واقع شود. ب( ایجاد دفاع عمومی می باشد

کدام مورد بیانگر اهداف اصلی دولت از دریافت مالیات می باشد؟- 69

1( افزایش درآمد دولت- کاهش فعالیت های نامناسب 

2( ایجاد ماَنک ها و بوستان ها- کاهش فعالیت های نامناسب 

3( احداث جاده ها و پل ها- افزایش درآمد دولت

4( احداث بیمارستان ها و مراکز آموزشی- کاهش فعالیت های نامناسب

 و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود. یکی .................. و دیگری ..................- 70
ً
منابع مالی دولت معموال

2( مالیات ها- صادرات نفت و گاز 1( فروش دارایی های ملی- فروش نفت  

4( مالیات ها- فروش دارایی های ملی 3( صادرات نفت و گاز- صادرات غیرنفتی 

مهم ترین هدف دولت از دریافت مالیات چیست؟- 71

2( کاهش فعالیت های نامناسب در جامعه  1( افزایش رفتارهای مطلوب در جامعه  

4( کاهش مصرف دخانیات و امثال آن 3( افزایش درآمد دولت 

کدام مورد کاالی عمومی نیست؟- 72

2( تیرهای چراغ برق- پل ها 1( خیابان- بوستان 

4( کارخانجات- بیمارستان ها 3( آتش نشانی- پلیس 

کدام مورد جزء عملکردهای دولت در بهبود بازار نیست؟- 73

2( اجرای قراردادها 1( حمایت از حقوق مالکیت 

4( دریافت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 3( وضع قوانین و مقررات ویژه جهت دادن اطالعات الزم برای مبادله  

کدام گزینه بیانگر علت وضع مجموعه گسترده قوانین و مقررات که توسط دولت وضع و اجرا می شود، نیست؟- 74

1( تسهیل و تشویق مبادالت که به نفع خریداران و فروشندگان است.

2( باعث می شود افراد به حقوق یکدیگر تعرض نکنند. 

3( ایجاد شرایطی که آسیب به مبادالت جلوگیری کند. 

4( باعث می شود که دولت قادر گردد مالیات بر ارزش افزوده بیشتری دریافت نماید.
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کدام گزینه بیانگر وظایف دولت می باشد؟- 75

١( دولت عالوه بر وظایف نظارت مسئول ایجاد شرکت ها و کارخانه ها می باشد.

2( دولت عالوه بر ارائه کاالها و خدمات عمومی مسئول احداث جاده ها و پل ها است.

3( دولت عالوه بر وظایف نظارتی، مسئول ارائه کاال و خدمات عمومی هم هست.

4( دولت عالوه بر تأمین بهداشت و امنیت موظف به احداث جاده ها و ویالها است.

عدم نظارت دولت بر روند تولیدات کارخانه و مراکز تولید چه پی آمدهایی خواهد داشت؟- 76

1( تولیدکننده متعهد متضرر خواهد شد و مجبور به ترک بازار می شود و نیز سالمت مصرف کنندگان به خطر می افتد.

2( سالمت مصرف کنندگان به خطر خواهد افتاد. او میزان تولیدات کاهش خواهد یافت. 

3( تولیدکننده متعهد متضرر خواهد شد، افت شدید در کیفیت کاالهای تولیدی ایجاد می شود. 

4( میزان تولیدات کاهش خواهد یافت و افت شدید در کیفیت کاالهای تولیدی ایجاد می شود.

کدام گزینه نادرست است؟- 77

1( بازی اقتصادی نیازمند یک داور است که به آن دولت می گویند. 

2( دولت با عملکرد درست خود می تواند تخصیص های بهینه ای برای اقتصاد به وجود آورد. 

3( گام اول برای ورود به یک کسب وکار گرفتن مجوزهای الزم برای آن فعالیت اقتصادی از دولت است. 

4( گرفتن مجوزها از دولت به این معنی است که دولت بر کار شما نظارت کرده است.

بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش دارایی ها ......................... مانند: نفت و گاز تأمین شده است که درآمدی - 78

.....................، با قیمت نفت نوسان می کند و قابل تحریم است.

2( تجدید ناپذیری- پایدار نیست. 1( تجدید پذیری- پایدار است. 

4( تجدید پذیری- نامعلوم دارد. 3( تجدید ناپذیری- ناپایدار نیست. 

در کشور ما در یک دسته بندی کلی ........... مالیات گرفته می شود.- 79

1( دو نوع- مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد

2( سه نوع- مالیات بر دارایی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم

3( دو نوع- مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم

4( سه نوع- عوارض گمرکی و خدماتی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده

کدام مورد کاالی عمومی نیست؟- 80

2( تیرهای چراغ برق- پل ها 1( خیابان- بوستان 

4( کارخانجات- بیمارستان ها 3( آتش نشانی- پلیس 

حضور دولت و عملکرد قوی آن در بازار سبب می شود ...........- 81

2( کاالی بیشتری تولید شود.  1( افراد به حقوق یکدیگر تعرض نکنند. 

4( تولیدکننده تشویق شود که کاالی بهتری تولید کند. 3( کیفیت کاالهای تولیدی حفظ شود.  
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دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، ........................- 82

1( خریداری مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است.

2( فروشنده ای مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است.

3( تأمین کننده مهم مواد اولیه برای شرکت ها می باشد. 

4( ارائه دهنده انواع خدمات به بخش خصوصی می باشد.

دولت چگونه نقشی مهم در اقتصاد ایفا می کند؟- 83

2( با شرکت در تولید کاال و عرضه آن به بازار 1( با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آن ها 

4( ایجاد کارخانه ها و اداره آن ها در امر تولید 3( با واردات کاالهای متنوع از کشورهای دیگر  

کدام گزینه نادرست است؟ - 84

1( دولت سالیانه بخشی از درآمد موردنیاز خود را از طریق ایجاد بدهی تأمین می کند.

2( دولت از مردم قرض می گیرد یا آن ها را در طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های دولت شریک می کند و از محل سود این طرح ها سودی بین آن ها تقسیم می کند.

3( درآمدهای دولت حاصل از فروش منابع تجدید پذیر مانند نفت و ایجاد بدهی تا ابد پایدار نمی باشد. 

4( غیر از مالیات، بخش زیادی از درآمدهای موردنیاز دولت در ایران از محل فروش دارایی هایی مثل نفت تأمین می شود.

کدام درآمدهای دولت ناپایدار است؟- 85

2( قرض- مالیات بر درآمد 1( فروش نفت- قرض 

4( مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر درآمد 3( عوارض گمرکی- قرض 

بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش دارایی های ............ مانند ............. و ............. تأمین می شود که درآمدی - 86

.............. با قیمت نفت .............. . 

1( تجدید ناپذیر- نفت- گاز- پایدار نیست- نوسان می کند و قابل تحریم است

2( تجدید پذیر- نفت- فوالد- ناپایدار است- نوسان نمی کند و قابل تحریم است 

3( تجدید ناپذیر- نفت- پتروشیمی- پایدار است- نوسان می کند و قابل افزایش نیست

4( تجدید ناپذیر- پتروشیمی- نفت- پایدار نیست- نوسان می کند و قابل افزایش نیست

کدام گزینه از محاسن مالیات بر ارزش افزوده نیست؟- 87

1( با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد. 

2( از مالیات ستانی مضاعف جلوگیری می کند. 

3( مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر می شود. 

4( از کاال و خدمات واسطه ای نیز مالیات دریافت می شود.
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کدام گزینه در مورد مالیات بر ارزش افزوده نادرست است؟- 88

1( این نوع مالیات چندمرحله ای است.

2( در هریک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب آن گرفته می شود.

3( مالیات بر ارزش افزوده فقط یک بار دریافت می شود.

4( کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف هستند.

کدام مفهوم بیانگر مالیات بر ارزش افزوده است؟- 89

1( مالیاتی که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود.

2( مالیاتی است که از حاصل جمع ارزش کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود.

3( مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده فقط یک بار گرفته می شود.

4( مالیاتی است که از حاصل جمع ارزش کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات خریداری شده فقط یک بار گرفته می شود.

مالیات بر مصرف انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمونه آن در ایران، مالیات بر ........... و ........... است.- 90

2( مشروبات الکلی- سیگار 1( مشروبات غیرالکلی- شیر  

4( دخانیات- لبنیات 3( مشروبات غیرالکلی- دخانیات 

وظیفۀ قانونی پرداخت مالیات بر مصرف بر عهدۀ چه کسانی است؟- 91

2( تولیدکنندگان- فروشندگان 1( مصرف کنندۀ نهایی- تولیدکنندگان 

4( فقط مصرف کننده نهایی 3( فروشندگان- مصرف کننده نهایی 

انواع ......................... درج شده در قبض های شهرداری ............................. تلقی می شود.- 92

2( عوارض- مالیات 1( مالیات- عوارض 

4( عوارض- تعرفه 3( تعرفه- عوارض 

کدام مورد از درآمدهای شهرداری محسوب نمی شود؟- 93

2( عوارض خودرو 1( عوارض نوسازی  

4( تعرفه های گمرکی 3( عوارض دفع پسماند 

کدام عبارت در مورد عوارض گمرکی درست است؟- 94

1( این دسته از مالیات ممکن است براساس قیمت و ارزش کاالها یا براساس ویژگی ها و مشخصات تعیین و دریافت شود.

2( این دسته از مالیات فقط براساس قیمت و ارزش کاال دریافت می شود.

3( این دسته از مالیات ها فقط براساس مشخصات آن ها )مانند حجم، وزن و...( تعیین و دریافت می شود.

4( هدف دولت ها از دریافت این نوع مالیات فقط حمایت از صنایع داخلی می باشد.
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کدام گزینه در ارتباط با عوارض گمرکی نادرست است؟- 95

1( این نوع مالیات مستقیم با نام »تعرفۀ گمرکی« نیز شناخته می شود. 

2( این نوع مالیات تابع سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند.

3( یکی از راه های درآمدزایی دولت ها می باشند. 

4( معمواًل برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند.

مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می شود عبارت اند از:- 96

1( عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده

2( مالیات در درآمد- مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر مصرف 

3( مالیات بر ارزش افزوده- مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد 

4( مالیات بر مصرف- عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات بر درآمد

 ......... و ......... .- 97
ً
مالیات بر درآمد از هرکدام از انواع درآمدها ............. دریافت می شود مثال

2( یکجا- مالیات بر حقوق- مالیات بر درآمد امالک 1( جداگانه- مالیات بر حقوق- مالیات بر درآمد امالک 

4( جداگانه- مالیات بر مصرف- مالیات بر درآمد امالک 3( جداگانه- مالیات بر حقوق- مالیات بر ارزش افزوده  

کدام مورد از مهم ترین انواع مالیات بر درآمد است؟- 98

2( مالیات بر درآمد مؤسسات  1( مالیات بر درآمد شرکت ها  

4( مالیات بر درآمد کارگاه ها 3( مالیات بر درآمد اشخاص 

کدام گزینه در مورد مالیات بر درآمد درست است؟- 99

1( در این نوع مالیات از ثروت شرکت ها مالیات دریافت می شود.

2( در این نوع مالیات از ثروت افراد مالیات دریافت می شود. 

3( در مالیات بر درآمد، از درآمد افراد و شرکت ها مالیات گرفته می شود.

4( در مالیات بر درآمد، از ثروت افراد و شرکت ها مالیات دریافت می شود.

در مالیات بر ارث:- 100

1( پیش از انتقال اموال شخص متوفی به وراث دولت از دارایی و ثروت متوفی مالیات می گیرد.

2( زمانی که اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارایی و ثروت در حال انتقال مالیات می گیرد.

3( پس از آنکه اموال شخص متوفی به وراث منتقل شد، دولت از دارایی و ثروت شخص متوفی مالیات می گیرد.

4( میزان دریافت مالیات از اموال متوفی به میزان 20 درصد از کل اموال است که دولت از این ثروت در حال انتقال به وراث مالیات دریافت می کند.
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کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 101

الف( اساس و مبنای مالیات بر دارایی چیست؟ 

ب( مهم ترین نوع مالیات بر دارایی کدام است؟

2( الف( ثروت پرداخت کننده ب( مالیات بر حقوق 1( الف( ثروت مؤدی ب( مالیات بر ارث 

4( الف( ثروت مؤدی ب( مالیات بر درآمد 3( الف( میزان مصرف ب( مالیات بر ارث 

مالیات های مستقیم به دودستۀ ........... و .............. تقسیم می شوند.- 102

2( مالیات بر دارایی- مالیات بر درآمد 1( مالیات بر ارث- مالیات بر دارایی 

4( عوارض گمرکی و خدماتی- مالیات بر دارایی 3( مالیات بر درآمد- مالیات بر ارزش افزوده  

کدام گزینه بیانگر تفاوت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است؟- 103

1( در مالیات مستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود، ولی در مالیات غیرمستقیم، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.

2( در مالیات مستقیم مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود، ولی در مالیات غیرمستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود.

3( مالیات غیرمستقیم خود به دودسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شود، ولی مالیات مستقیم همان مالیات بر ارزش افزوده است.

4( در هر دو نوع مالیات، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود، ولی میزان آن در مالیات مستقیم بیشتر است.

مالیات غیرمستقیم بر کاالهای مؤسسات ملزم به پرداخت آن، بر چه مبنایی تعیین می شود؟- 104

2( درآمد مشتریان مؤسسه 1( درآمد مؤسسات  

4( میزان مصرف مشتریان مؤسسه 3( دارایی مؤسسه 

کدام یک جزء ویژگی های مالیات غیرمستقیم نیست؟- 105

2( امکان انتقال »بار مالیاتی« بسیار زیاد است.  1( از همه به یک اندازه دریافت می شود. 

4( پرداخت کننده نهایی آن، مشخص و معین نیست. 3( متناسب با رفتار یا فعالیت اقتصادی است.  

در مالیات غیرمستقیم، پرداخت کننده .........- 106

2( مالیات را مستقل از مصرف می پردازد. 1( مالیات را جداگانه و مستقل از قیمت می پردازد.  

4( میزان مالیات را همراه قیمت کاال می پردازد. 3( در واقع میزان مالیات را خودش تعیین می کند. 

سرعت وصول کدام مالیات بیشتر است؟- 107

4( مالیات بر مصرف 3( مالیات بر درآمد   2( مالیات بر ثروت  1( مالیات بر ارث 

عوارض نوسازی و عوارض اتومبیل، هریک چه مالیاتی محسوب می شوند؟- 108

2( مالیات بر دارایی- نقل وانتقال دارایی 1( نقل وانتقال دارایی- عوارض شهرداری  

4( عوارض شهرداری- عوارض شهرداری 3( عوارض شهرداری- مالیات بر نقل وانتقال دارایی 
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کدام یک از انواع مالیات ها عالوه بر ایجاد یک منبع درآمد برای دولت یکی از ابزارهای سیاست گذاری دولت نیز محسوب می شود؟- 109

2( مالیات مستقیم 1( مالیات بر نقل وانتقال دارایی  

4( عوارض شهرداری 3( حقوق و عوارض گمرکی 

به هرکدام از موارد زمین، حقوق، ارث، مشاغل، اتومبیل، امالک و فروش اتومبیل چه مالیات هایی تعلق می گیرد؟- 110

1( مالیات بر دارایی، بر درآمد، بر نقل وانتقال دارایی، بر درآمد، بر دارایی، بر دارایی، بر نقل وانتقال دارایی 

دارایی،  نقل وانتقال  بر  دارایی،  بر  درآمد،  بر  دارایی، مستقیم 3(  بر  و عوارض گمرکی،  دارایی، حقوق  نقل وانتقال  بر  درآمد،  بر  درآمد،  بر  دارایی،  بر  مالیات   )2

غیرمستقیم، بر درآمد، بر دارایی 

4( مالیات بر دارایی، بر درآمد، بر نقل وانتقال دارایی، بر درآمد، بر درآمد، بر دارایی، بر دارایی

مالیات - 111 به نسبت درآمد خود  افراد  مالیات،  نوع  و در کدام  مالیات می پردازند  به نسبت مصرف خود  افراد  مالیات،  نوع  در کدام 

پرداخت می کنند؟

2( غیرمستقیم- نقل وانتقال دارایی 1( غیرمستقیم- مستقیم  

4( مستقیم- دارایی 3( مستقیم- درآمد 

کدام گزینه از ویژگی های مالیات مستقیم است؟- 112

1( به طور غیرمستقیم گرفته می شود، پرداخت کننده می داند چقدر مالیات می دهد.

2( پرداخت کننده مشخص است، ضمن پرداخت بهای کاال مالیات پرداخت می شود.

3( از اشخاصی که درآمد و ثروت بیشتری دارند بیشتر گرفته می شود و پرداخت کننده مشخص است. 

4( پرداخت کننده مشخص نیست، پرداخت کننده می داند چقدر مالیات می دهد.

کدام یک از گزینه های زیر، مالیات مستقیم است؟- 113

2( مالیات بر چای، مالیات بر ارث 1( مالیات بر حقوق، مالیات بر سیگار 

4( مالیات بر حقوق، مالیات بر چای 3( مالیات بر درآمد امالک، مالیات بر دارایی  

هدف از دریافت مالیات از موارد زیر کدام است؟ - 114

الف( دریافت مالیات بر سوخت های آالینده مانند: بنزین و گازوئیل 

ب( وضع مالیات بر کیسه های پالستیکی 

ج( وضع مالیات بر محصوالت تنباکویی

1( کاهش فعالیت های نامناسب- تشویق فعالیت های مطلوب- کاهش فعالیت های نامناسب

2( تشویق فعالیت های مطلوب- کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب

3( کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب

4( کاهش فعالیت های نامناسب- کاهش فعالیت های نامناسب- تشویق فعالیت های مطلوب



258

  اقتصاد جامع کنکور

عبارت زیر بیانگر کدام نقش دریافت مالیات توسط دولت است؟ - 115

»بعدازاینکه مالیات در چین، قیمت چوبک های غذاخوری را افزایش داد، بسیاری از مصرف کنندگان، عادت خود را تغییر دادند و به جای 

چوبک از قاشق استفاده کردند.«

2( تأثیر دولت بر تغییر رفتارها 1( کاهش رفتارهای نامناسب  

4( اثر توان مالی بر عملکرد دولت 3( افزایش رفتارهای مطلوب 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - 116

الف( هدف اصلی از مالیات این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که .................. 

ب( فراتر از افزایش درآمد، هدف از برخی مالیات ها ..................

1( رفتارهای نامناسب را کاهش دهد. ب( این است که عملکرد دولت مؤثر واقع شود.

2( الف( عملکرد دولت مؤثر واقع شود. ب( کاهش رفتارهای نامناسب است. 

3( الف( قادر به تأمین رفاه عمومی گردد. ب( کاهش رفتارهای نامناسب است. 

4( الف( عملکرد دولت مؤثر واقع شود. ب( ایجاد دفاع عمومی می باشد.

کدام مورد بیانگر اهداف اصلی دولت از دریافت مالیات است؟- 117

1( افزایش درآمد دولت- کاهش فعالیت های نامناسب

2( ایجاد ماَنک ها و بوستان ها- کاهش فعالیت های نامناسب

3( احداث جاده ها و پل ها- افزایش درآمد دولت

4( احداث بیمارستان ها و مراکز آموزشی- کاهش فعالیت های نامناسب

 و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود. یکی ................ و دیگری ............... .- 118
ً
منابع مالی دولت معموال

2( مالیات ها- صادرات نفت و گاز  1( فروش دارایی های ملی- فروش نفت  

4( مالیات ها- فروش دارایی های ملی 3( صادرات نفت و گاز- صادرات غیرنفتی  

مهم ترین هدف دولت از دریافت مالیات چیست؟- 119

2( کاهش فعالیت های نامناسب در جامعه  1( افزایش رفتارهای مطلوب در جامعه  

4( کاهش مصرف دخانیات و امثال آن 3( افزایش درآمد دولت  

کدام مورد تعریف صحیح »کاالی عمومی« است؟- 120

1( به کاال و خدماتی که توسط افراد یک کشور می تواند در زمان های خاص استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید.

2( به کاال و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواند هم زمان استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید.

3( به کاالها و تولیداتی که توسط افراد خاصی هم زمان استفاده شود و فقط دولت می تواند مانع استفاده عده ای از آن شود.

4( به کاالها و وسایلی که توسط افراد زیادی می تواند در زمان های مشخصی استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن مانع شوید.
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کدام مورد جزء عملکردهای دولت در بهبود بازار نیست؟- 121

2( اجرای قراردادها 1( حمایت از حقوق مالکیت 

4( دریافت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 3( وضع قوانین و مقررات ویژه جهت دادن اطالعات الزم برای مبادله 

کدام مورد جزء وظایف دولت محسوب نمی شود؟ - 122

1( فروش کاال توسط فروشنده زمانی که اثبات کند مالک واقعی آن است. 

2( اخذ گواهی معتبر برای فروش دارو توسط شرکت های دارویی

3( تأیید کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت توسط شرکت استاندارد

4( میزان تولیدات کارخانه های بخش خصوصی و عرضه آن به بازار

کدام گزینه بیانگر علت وضع مجموعه گسترده قوانین و مقررات که توسط دولت وضع و اجرا می شود، نیست؟- 123

1( تسهیل و تشویق مبادالت که به نفع خریداران و فروشندگان است.

2( باعث می شود افراد به حقوق یکدیگر تعرض نکنند.

3( ایجاد شرایطی که آسیب به مبادالت جلوگیری کند. 

4( باعث می شود که دولت قادر گردد مالیات بر ارزش افزوده بیشتری دریافت نماید.

کدام گزینه بیانگر وظایف دولت است؟- 124

1( دولت عالوه بر وظایف نظارت مسئول ایجاد شرکت ها و کارخانه ها است. 

2( دولت عالوه بر ارائه کاالها و خدمات عمومی مسئول احداث جاده ها و پل ها است. 

3( دولت عالوه بر وظایف نظارتی، مسئول ارائه کاال و خدمات عمومی هم هست.

4( دولت عالوه بر تأمین بهداشت و امنیت موظف به احداث جاده ها و ویالها است.

عدم نظارت دولت بر روند تولیدات کارخانه و مراکز تولید چه پیامدهایی خواهد داشت؟- 125

1( تولیدکننده متعهد، متضرر خواهد شد و مجبور به ترک بازار می شود و نیز سالمت مصرف کنندگان به خطر می افتد.

4( سالمت مصرف کنندگان به خطر خواهد افتاد و میزان تولیدات کاهش خواهد یافت.

3( تولیدکننده متعهد متضرر خواهد شد، افت شدید در کیفیت کاالهای تولیدی ایجاد می شود. 

4( میزان تولیدات کاهش خواهد یافت و افت شدید در کیفیت کاالهای تولیدی ایجاد می شود.

کدام گزینه نادرست است؟- 126

1( بازی اقتصادی نیازمند به یک داور است که به آن دولت می گویند.

2( دولت با عملکرد درست خود می تواند تخصیص های بهینه ای برای اقتصاد به وجود آورد.

3( گام اول برای ورود به یک کسب وکار، گرفتن مجوزهای الزم برای آن فعالیت اقتصادی از دولت است.

4( گرفتن مجوزها از دولت به این معنی است که دولت بر کار شما نظارت کرده است. 
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127 - ................ مانند   .................. بر  مالیات  و   ................. مانند   ................. بر  مالیات  به دودسته  مالیات مستقیم 

تقسیم می شود.

2( ثروت، مالیات بر درآمد امالک- درآمد، مالیات بر ارث  1( دارایی، مالیات بر خودرو- درآمد، مالیات بر حقوق  

4( ثروت، مالیات بر خودرو،- دارایی، مالیات بر حقوق 3( دارایی، مالیات بر ارث- ثروت، مالیات برامالک 

کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با وظیفۀ »بهبود عملکرد بازار« دولت درست نیست؟ - 128

2( تعریف و اجرای حقوق مالکیت  1( وضع و اجرای مجموعۀ قوانین و مقررات  

4( ایجاد سازمان آتش نشانی 3( ایجاد سازمان استاندارد  

کدام گزینه در رابطه با »جایگاه دولت در جریان چرخشی درآمد« نادرست است؟ - 129

1( خریداری مهم، در بازارهای عوامل تولید و بازار کاال و خدمات است. 

2( از بنگاه ها و خانوارها مالیات دریافت می کند تا نقش های مختلفی را که بر عهده دارد، انجام دهد. 

3( همۀ عوامل تولید را در بازار عوامل تولید می فروشد. 

4( با پرداخت یارانه به خانوارها و بنگاه ها، نقش مهمی در اقتصاد آن ها ایفا می کند و نمی توان نقش دولت را نادیده گرفت.

کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ - 130

الف( ابزارها و منابع تأمین مالی دولت »مالیات ها« و »فروش دارایی هایی و ایجاد بدهی« است. 

ب( دو هدف دولت از گرفتن مالیات »افزایش درآمد دولت« و »کاهش فعالیت های مطلوب و تشویق فعالیت های نامناسب« 

پ( در مالیات غیرمستقیم، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاالها از مشتری گرفته می شود. 

ت( دودسته مالیات مستقیم شامل »مالیات بر مصرف« و »مالیات بر ارزش افزوده« است.

4( ب، پ 3( پ، ت   2( الف، پ  1( الف، ب  

دولت برای انجام وظیفۀ خود در زمینۀ »بهبود عملکرد بازار« با انجام چه فعالیتی به هدف های زیر می رسد؟ - 131

»تسهیل و تشویق مبادالت و جلوگیری از بروز آسیب به مبادالت«، »ایجاد امنیت در خریدوفروش، تا فروشندگان، مالک واقعی کاالی 

خود باشند«، »تضمین وجود اطالعات و آگاهی های الزم برای مبادله بین افراد«

1( وضع و اجرای قوانین و مقررات توسط دولت- تعریف و اجرای حقوق مالکیت- ایجاد کاال و خدماتی که مردم زیادی هم زمان استفاده کنند. 

به گرفتن  اجبار  مانند  ویژه در زمینه های مختلف  و مقررات  قوانین  توسط دولت- وضع  و مقررات  قوانین  اجرای  و  مالکیت- وضع  اجرای حقوق  و  تعریف   )2

گواهی های معتبر

3( وضع قوانین و مقررات ویژه در زمینه های مختلف مانند اجبار به گرفتن گواهی های معتبر- تعریف و اجرای حقوق مالکیت- ایجاد کاال و خدماتی که مردم 

زیادی هم زمان استفاده می کنند و ما نمی توانیم مردم را از استفاده آن محروم کنیم. 

به گرفتن  اجبار  مانند  ویژه در زمینه های مختلف  و مقررات  قوانین  مالکیت- وضع  اجرای حقوق  و  تعریف  توسط دولت-  و مقررات  قوانین  اجرای  و  4( وضع 

گواهی های معتبر
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هریک از موارد زیر چه نوع مالیاتی است؟ - 132

»پرداخت درصدی از دستمزد کارگران به دولت توسط کارفرمایان«، »خانه، ویال و خودرو«، »مالیات بر مصرف کاالیی خاص«، »مالیات 

بر درآمد امالک«

1( غیرمستقیم )مالیات بر دارایی(- مستقیم )مالیات بر ثروت(- غیرمستقیم )مالیات بر مصرف(- مستقیم )مالیات بر درآمد( 

2( غیرمستقیم )مالیات بر درآمد(- مستقیم )مالیات بر دارایی(- غیرمستقیم )مالیات بر عوارض شهرداری(- مستقیم )مالیات بر درآمد مشاغل( 

3( مستقیم )مالیات بر درآمد(- غیرمستقیم )نوسازی شهرداری(- غیرمستقیم )مالیات بر ارزش افزوده(- مستقیم )مالیات بر ثروت( 

4( مستقیم )مالیات بر درآمد(- مستقیم )مالیات بر دارایی(- غیرمستقیم )مالیات بر مصرف(- مستقیم )مالیات بر درآمد(

کدام گزینه در رابطه با تأمین درآمدهای دولت از محل فروش دارایی های تجدید ناپذیر نادرست است؟- 133

1( با درآمد حاصل از فروش این منابع، باید دارایی های دیگری خلق شود. 

2( این درآمدها می تواند صرف هزینه های جاری کشور شده و سطح رفاه خانوارها را افزایش دهد. 

3( عماًل فروش دارایی هایی است که نه فقط به نسل ما بلکه به نسل های آتی نیز تعلق دارد و قابل تحریم است. 

4( بخش زیادی از درآمدهای موردنیاز دولت در ایران، از محل فروش این دارایی هاست و نوسان زیادی دارد.

عبارت کدام گزینه در خصوص »مالیات بر ارزش افزوده« نادرست است؟ - 134

1( از هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب ارزش افزوده گرفته می شود. 

2( از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده با ارزش بین کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود. 

3( مالیات پرداخت شدۀ تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر می شود. 

4( از کاال و خدمات واسطه ای مالیات گرفته می شود.

گام اول برای راه انداختن یک کسب وکار ....................... است که بدین معناست که .....................- 135

1( تشخیص نیازهای جامعه- محصوالتی با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر را بتوانیم تولید کنیم. 

2( گرفتن مجوز از دولت- به دولت اجازه می دهیم در فعالیت اقتصادی ما نظارت کند. 

3( تشخیص نیازهای جامعه- باید هماهنگ با برنامه ریزی های اقتصادی دولت باشیم. 

4( گرفتن مجوز از دولت- باید هماهنگ با برنامه ریزی های اقتصادی دولت باشیم.

کدام گزینه جاهای خالی نمودار زیر را تکمیل می کند؟- 136

1( مالیات- درآمد خانوار- منابع 

2( کاال و خدمات- پرداخت عوامل تولید- خریدهای دولت 

3( مالیات- درآمد خانوار- خریدهای دولت 

4( کاال و خدمات- پرداخت عوامل تولید- منابع
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کدام گزینه مبّین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 137

الف( نتیجۀ تعریف و اجرای حقوق مالکیت توسط دولت چیست؟ 

ب( تأیید کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت در ایران بر عهدۀ کدام نهاد است؟ 

ج( در کدام بخش همۀ موارد ذکرشده کاال و خدمات عمومی محسوب می شوند؟ 

گاهی های الزم توسط افراد- سازمان حفاظت از محیط زیست- پل ها، اتومبیل شخصی، پلیس  1( کسب اطالعات و آ

2( بهبود امنیت خریدوفروش و مبادالت- سازمان استاندارد- بوستان، اتوبوس های شهری، خیابان

3( بهبود امنیت خریدوفروش و مبادالت- سازمان استاندارد- آتش نشانی- مشاوران حقوقی وکال- تیرهای چراغ برق 

گاهی های الزم توسط افراد- سازمان حفاظت از محیط زیست- خیابان- فضای سبز پارک ها- پل ها 4( کسب اطالعات و آ

ریسندگی« - 138 »کارگاه های  به  ریال   4000 ارزش:  به  را  خود  تولیدی  پنبه ی  کیلوگرم  هر  کشاورزان  چنانچه  فرضی،  جامعه  یک  در 

بفروشند. کارگاه های ریسندگی، این مقدار پنبه را به مقداری نخ تبدیل کرده و به ارزش 5000 ریال به »کارگاه های پارچه بافی« بفروشند، 

و در کارگاه های »پارچه« بافی نخ به پارچه، تبدیل شده و به مبلغ: 8000 ریال به کارگاه های »تولید پوشاک« فروخته شود و در این کارگاه ها 

به این »داده ها و ستاده ها«:  با توجه  به مبلغ: 16000 ریال به دست مصرف کنندگان می رسد.  تبدیل می شود و  به »پوشاک«  »پارچه« 

 ( )VAT = %5

الف( »مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده توسط فروشنده در مرحله ی اول و چهارم« کدام است؟ 

ب( قیمت فروش نخ با مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟ 

2( الف( 200- ۸00 ب( 5250 1( الف( 15200- 3۸00ب( 250  

4( الف( ۸00- 200 ب( 250 3( الف( 3۸00- 15200ب( 5250  

کشاورزان هر کیلوگرم پنبه ی تولیدی خود را به ارزش 6500 ریال به کارگاه های ریسندگی می فروشند. کارگاه های ریسندگی این - 139

مقدار پنبه را به مقداری نخ تبدیل می کنند و آن را به ارزش 7500 ریال به کارگاه های پارچه بافی می فروشند. کارگاه های پارچه بافی نیز نخ 

را به پارچه تبدیل می کنند و آن را به مبلغ 9000 ریال به کارگاه های »تولید پوشاک می فروشند« در این کارگاه ها، پارچه به »پوشاک« تبدیل 

می شود و سرانجام به مبلغ 16000ریال به دست مصرف کنندگان می رسد. با این شرایط: 

( )VAT = %7 مالیات بر ارزش افزودۀ جمع آوری شده توسط فروشنده در مرحله اول و مرحلۀ آخر کدام است؟ 

14۸۸0 -455 )4  14۸۸0 -۶045 )3  1120 -455 )2   1120 -۶045 )1

به کارگاه های ریسندگی، - 140 ریال  ارزش 6/500  به  را  تولیدی خود  پنبه ی  در یک جامعه ی فرضی، چنانچه کشاورزان یک کیلوگرم 

پارچه بافی،  به کارگاه های  به ارزش 7/500 ریال  و  تبدیل کرده  به مقداری »نخ«  را  پنبه  این مقدار  نیز  بفروشند کارگاه های ریسندگی، 

بفروشند و در کارگاه های پارچه بافی، نخ به »پارچه، تبدیل شده و به مبلغ 11/000 ریال به کارگاه های »تولید پوشاک« فروخته شود و در این 

کارگاه ها »پارچه« به »پوشاک« تبدیل شده و به مبلغ 19/000 ریال به دست مصرف کنندگان برسد. با توجه به این »داده ها و ستاده ها«: 

( )VAT = %7 مالیات بر ارزش افزوده ی »مرحله ی دوم و چهارم« به ترتیب از راست به چپ چیست؟ 

570 -1۹5 )4  230 -225 )3  570 -225 )2  230 -570 )1
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پیامد هر یک از فعالیت های زیر کدام است؟ - 141

»وضع مالیات بر مصرف بطری های پالستیکی«، »افزایش مبلغ کمک های خیریۀ شرکت ها که مشمول معافیت مالیاتی است«، »افزایش 

مالیات بر درآمد کارفرمایان«، »افزایش مالیات شرکت ها«، »حذف مالیات بر فروش خودروهای جدید«، »کاهش نرخ مالیات بر امالک 

برای کارخانه های جدید« 

1( حفظ محیط زیست- افزایش کارهای خیریه- کاهش نابرابری- افزایش تولید و فعالیت شرکت ها- کاهش فروش آن ها- کاهش خریدوفروش امالک کارخانه ها

2( پاکیزگی محیط زیست- افزایش کارهای خیریه شرکت ها- کاهش فاصله طبقاتی- کاهش فعالیت شرکت ها- کاهش خریدوفروش خودروهای دست دوم- 

راه اندازی کارخانه های بیشتر

خودروهای  خریدوفروش  کاهش  شرکت ها-  تولید  کاهش  کارفرمایان-  انگیزه  کاهش  کارخانه ها-  فعالیت  کاهش  پالستیکی-  بطری های  تولید  کاهش   )3

دست دوم- راه اندازی کارخانه های بیشتر

4( کاهش تولید بطری های پالستیکی- کاهش فعالیت کارخانه ها- کاهش انگیزه کارفرمایان- کاهش فروش آن ها- افزایش فروش آن ها- افزایش خریدوفروش 

امالک کارخانه ها

»در الگوی جریان چرخشی درآمد« چه ارتباطی بین خانوارها و »بازار عوامل تولید« وجود دارد؟- 142

1( دریافت عوامل تولید از خانوارها در بازار عوامل تولید و فروش آن ها به بنگاه ها 

2( دریافت مالیات از خانوارها در »بازار عوامل تولید« و پرداخت »عوامل تولید« به آنان 

3( پرداخت کاال و خدمات توسط خانوارها به بنگاه ها در »بازار عوامل تولید« و دریافت بهای آن ها

4( پرداخت بهای عوامل تولید در »بازار عوامل تولید« به دولت و خانوارها 

هر یک از موارد زیر، به کدام یک از وظیفه های دولت مربوط است؟ - 143

»نیروگاه برق«، »آتش نشانی«، »سازمان استاندارد«، »ارتش«، »سازمان حمایت از مصرف کننده«، »بوستان ها«، »اجرای حقوق مالکیت« 

1( ارائه کاالی عمومی- بهبود عملکرد بازار- بهبود عملکرد بازار- بهبود عملکرد بازار- بهبود عملکرد بازار- بهبود عملکرد بازار- بهبود عملکرد بازار 

2( ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی- بهبود عملکرد بازار- ارائه کاالی عمومی- بهبود عملکرد بازار- ارائه کاالی عمومی- بهبود عملکرد بازار 

3( بهبود عملکرد بازار- ارائه کاالی عمومی- بهبود عملکرد بازار- ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی- بهبود عملکرد بازار- ارائه کاالی عمومی 

4( ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی- ارائه کاالی عمومی 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.س1سوال

� قیمت فروش یا مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ی 1 � �� � �1000 1000 5
100 1050 تومان   

� قیمت فروش یا مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ی 2 � �� � �1500 1500 5
1000 1575 تومان   

� قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ی 3  � �� � �2500 2500 5
100 2625 تومان   

� مالیات بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده توسط مشتری در مرحله ی 1  � �1000 5
100 50 تومان   

� مالیات بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده توسط مشتری در مرحله ی 2  � �1500 5
100 75 تومان   

� مالیات بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده توسط مشتری در مرحله ی 3 � �2500 5
100 125 تومان   

� اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله ی قبل پرداخت شده )مرحله ی 1(  �

� اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله ی قبل پرداخت شده )مرحله ی 2(  �50

� اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله ی قبل پرداخت شده )مرحله ی 3(  �75

= مالیات بر ارزش افزوده خالص جمع آوری شده در مرحله ی 1  50 تومان 

� مالیات بر ارزش افزوده خالص جمع آوری شده در مرحله ی 2  � �75 50 25 تومان 

� مالیات بر ارزش افزوده خالص جمع آوری شده در مرحله ی 3  � �125 75 50 تومان 

� مجموع مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده  � � �50 25 50 125 تومان 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س2سوال

الف( برای مقابله با فقر و نابرابری باید سیاست های مناسب را به کار گرفت. مسلمًا برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهم ترین ابزارهای 

رویارویی با نابرابری توزیع درآمدهاست. با به کارگیری نظام صحیح مالیاتی، می توان تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود پردرآمد و اکثریت کم درآمد را 

کاهش داد. در این صورت درآمد و ثروت به صورت عادالنه تر، مجددًا توزیع می شود. 

اصالح ساختار توزیع درآمده و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر، مستلزم توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن آن هاست. 

ب( بهره وری یعنی به دست آوردن بیش ترین خروجی با کم ترین ورودی، دو تولیدکننده که عوامل تولید یکسانی دارند، آن که محصول بیشتر داشته باشد، بهره وری 

بیشتری داشته باشید.

پاسخنامه تشریحی

درس ششم )فصل اول(
دهم
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. موارد مطرح شده در صورت سؤال به ترتیب به عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد س3سوال
و مالیات بر دارایی اشاره دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س4سوال

الف( افزایش مالیات پرداختی توسط شرکت ها، باعث افزایش هزینه ها شرکت و درنتیجه دلسرد شدن آن ها می شود. 

ب( کاهش نرخ مالیات امالک برای کارخانجات جدید، باعث تشویق احداث کارخانجات جدید می شود. 

ج( اعمال مالیات بر غذاهای حاوی سطوح باالی چربی و سدیم، باعث دلسرد شدن کارفرمایان از تولید این نوع کاالها می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س5سوال

الف( منابع مالی دولت برای ارائه ی خدمات و کاالهای عمومی معمواًل و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود: 

1- مالیات ها و 2- فروش دارایی های ملی 

ب( هدف اصلی از مالیات این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عملکرد دولت مؤثر واقع شود. 

ج( مالیات های مستقیم به دودسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. 

د( اساس و مبنای مالیات بر دارایی ثروت مؤدی است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می شوند، عبارت اند از: 1- عوارض گمرکی و خدماتی س6سوال

)VAT( 2- مالیات بر مصرف 3- مالیات بر ارزش افزوده

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مالیات بر ارزش افزوده، کاالها و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند. س7سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س8سوال

الف( مالیات بر مصرف 

ب( در مالیات بر مصرف، مالیات نهایتًا توسط مصرف کننده ی نهایی پرداخت می شود، اما وظیفه قانونی پرداخت آن به عهده ی تولیدکنندگان و فروشندگان است.

= قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده ی یک محصول   

+ قیمت اولیه ی محصول  × قیمت اولیه ی محصول(  )نرخ مالیات بر ارزش افزوده   

� � � �� �� � � �22 000 10
100 22 000 110

100 20 000, , ,x x x x تومان   

 ⇒ = مالیات بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده توسط فروشنده   

قیمت اولیه ی محصول - قیمت فروش یا مالیات بر ارزش افزوده ی یک محصول  

⇒ � مالیت بر ارزش افزوده ی جمع آوری شده توسط فروشنده  � �22 000 20 000 2 000, , , تومان   

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س9سوال

الف( مسئولیت محدود برای سهام داران )ضرر و بدهی سهام داران محدود به میزان سهام( از مزایای ایجاد شرکت است. 

ب( ایجاد یک شرکت به ویژه شرکت سهامی، پرهزینه ترین نوع کسب وکار است؛ زیرا شرکت سهامی از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند. 

ج( مالیات بر سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد از معایب ایجاد شرکت ها است.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست:س10سوال

ب( مالیات های مستقیم به دودسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شود. 

ت( تعریف ارائه شده، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث است. مالیات بر درآمد اشخاص، مهم ترین نوع مالیات است. اساس و س11سوال

مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مؤدی )پرداخت کننده مالیات( است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س12سوال

� قیمت فروش یا مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ی 1 � �� � �1200 1200 15
100 1380 تومان   

� قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ی 2 � �� � �2500 2500 15
100 2875 تومان   

� قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ی 3 � �� � �3300 3300 15
100 3795 تومان   

� مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده توسط مشتری در مرحله ی 1  � �1200 15
100 180 تومان   

� مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده توسط مشتری در مرحله ی 2 � �2500 15
100 375 تومان   

� مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده توسط مشتری در مرحله ی 3  � �3300 15
100 495 تومان   

� اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله ی قبل پرداخت شده )مرحله ی 1(  �

� اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله ی قبل پرداخت شده )مرحله ی 2(  �180

� اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هایی که در مرحله ی قبل پرداخت شده )مرحله ی 3(  �375

= مالیات بر ارزش افزوده خالص جمع آوری شده در مرحله ی 1  180 تومان 

� مالیات بر ارزش افزوده خالص جمع آوری شده در مرحله ی 2  � �375 180 195 تومان 

� مالیات بر ارزش افزوده خالص جمع آوری شده در مرحله ی 3  � �495 375 120 تومان 

� مجموع مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده � � �180 195 120 495 تومان 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مالیات بر مصرف از جمله مالیات های غیرمستقیم است که مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود. س13سوال

عبارت صورت سؤال نادرست است؛ زیرا ارائه ی کاالهای عمومی وظیفه ی مهم دیگر دولت است دقت کنید که وضع قوانین و مقررات همان بهبود عملکرد 

)نظارت بر( بازار است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مالیات ها براساس پایه ی مالیاتی به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم، دسته بندی می شوند. مالیات مستقیم شامل مالیات بر س14سوال

درآمد و مالیات بر دارایی و ثروت می باشد و مالیات غیرمستقیم شامل مالیات بر نقل وانتقال دارایی، حقوق و عوارض گمرکی، عوارض و مالیات بر فروش می باشد. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. سیاست های کلی کشور، مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می کند. تاکنون بیش از ده سیاست کلی در زمینه ی اقتصاد س15سوال

توسط مقام معظم رهبری مشخص و ابالغ شده است. توجه به این سیاست ها موجب می شود قطار اقتصاد در ریل خود حرکت کند و به مقصد نهایی پرسید.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اقتصاددانان با اصطالحاتی مانند ثبات اقتصادی، استحکام اقتصادی، ضد شکنندگی، تاب آوری اقتصاد و پایداری، س16سوال

مسئله ی مقاوم سازی اقتصاد را پیگیری و اجرا می کنند.

← این مالیات به انواع درآمدها تعلق می گیرد، مثل مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد اصناف، مالیات س17سوال گزینه 4 پاسخ صحیح است. مالیات بر درآمد 

بر درآمد کشاورزی و درآمد امالک.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س18سوال

% % % %5 1000000 8 1500000 10 1500000 12 1300000
50000 120000
� � � � � � �

� � �� �

� �

156000 476000
6300000 476000 5824000

 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای حل اساسی مشکل در بلندمدت باید سیاست های جانب عرضه )مثل بهبود بهره وری، افزایش سرمایه گذاری و س19سوال

بهبود فضای کسب وکار( را در پیش گرفت.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای مقابله با فقر و نابرابری باید سیاست های مناسب را به کار گرفت. مسلمًا برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد س20سوال

با نابرابری توزیع درآمد است. با به کارگیری نظام صحیح مالیاتی، می توان تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود  مالیاتی از مهم ترین ابزارهای رویارویی 

پردرآمد و اکثریت کم درآمد را کاهش داد. در این صورت درآمد و ثروت به صورت عادالنه تر، مجددًا توزیع می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. »دولت ها« برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود »بسته سیاست های مالی« را اجرا می کنند که از دو س21سوال

ابزار »درآمدها و مخارج دولت« تشکیل شده است. بهترین راه تحریک »تقاضای عمومی« در مواقع رکود »افزایش مخارج و کاهش مالیات ها« و مناسب ترین راه 

برای کاهش تقاضای کل در مواقع تورم »کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها« است که موجب »ثبات اقتصادی« می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س22سوال

الف( اگر عوارض را به عنوان »مالیات« تلقی کنیم یکی از انواع »مالیات های غیرمستقیم« محسوب می شود. درواقع »عوارض« بخشی از بهای خدماتی است که 

شهرداری به شهروندان ارائه می دهد. نظیر آنچه در متن سؤال آمده است. ب( به آن دسته از هزینه های دولتی که صرف خرید کاالهایی یا »احداث بنا« می شود 

که با بقای اصل آن ها مورداستفاده قرار می گیرند »هزینه های سرمایه ای دولت« می گویند. ج( هزینه های جاری یا عادی: هزینه هایی هستند که همیشه وجود 

دارند و متناسب با سیاست های دولت تغییر می کند.

باشند. د( »خزانه داری«  نزولی« داشته  افزایش درآمد جامعه در طی زمان، کمتر موردی پیش می آید که هزینه های جاری »سیر  و  به رشد جمعیت  توجه  با   

به عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم مالی کشور است و جایگاه ویژه ای در »مدیریت نظام بودجه و ساختار مالی« جامعه و حاکمیت دارد. به دلیل اهمیت و جایگاه 

خزانه داری اصل 53 قانون اساسی به این موضوع اختصاص یافته است. هـ( بودجه از زمان »تهیه تا اجرا« مراحل چهارگانه ای را طی می کند: 1- تنظیم و پیشنهاد 

بودجه 2- تصویب بودجه 3- اجرای بودجه 4- نظارت بر اجرای بودجه.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. امروزه دولت های در عرصه اقتصاد جامعه، فعالیت بسیار گسترده ای دارند و حضورشان را در اقتصاد جامعه نمی توان س23سوال

نادیده گرفت آن ها عالوه بر حفظ نظم و امنیت، وظایفی نظیر هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد اشتغال، فقرزدایی، کاهش نابرابری و 

توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت، مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادی و نظایر آن نیز بر عهده گرفته اند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.س24سوال

� ارزش افزوده � �120 000 000 100 000 000 20 000 000, , , , , , ریال   

20 000 000 10
100 2 000 000, , , ,� � ریال   

گزینه 2 پاسخ صحیح است. دولت ها به دو دلیل از مردم مالیات می گیرند، اول این که دولت بهای برخی از کاالها و خدمات عمومی را مستقیمًا از س25سوال

شهروندان دریافت نمی کند، دوم رفع نابرابری بین افراد پردرآمد و کم درآمد را وظیفه ی خود می داند، لذا موارد »الف« و »ج« صحیح می باشند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س26سوال

الف( پرداخت کننده ی مالیات، همان مؤدی مالیات است. 

ب( آنچه را که مالیات بر آن وضع می شود، »پایه ی مالیاتی« می نامند. 

ج( استقراض یکی از راه های درآمدی دولت است که اگر صرف سرمایه گذاری و امور مولد شود، می تواند راهگشا باشید. بهترین راه استقراض، قرض گرفتن از 

مردم از طریق فروش اوراق مشارکت است و بدترین آن، استقراض از بانک مرکزی است که موجب افزایش نقدینگی می شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. س27سوال

الف( سیاست های پولی معمواًل به دو شکل انبساط و انقباضی انجام می پذیرد که یکی از این اشکال همان کاهش حجم پول در گردش یا سیاست پولی انقباضی است. 

ب( افزایش در مخارجی جاری یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ های مالیاتی با پایه های مالیاتی )سیاست های مالی انبساطی( بهترین راه تحریک تقاضای کل است.

ج( سیاست مالی انقباضی )کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات( در مواقع تورم با کاهش تقاضای کل در اقتصادی موجب ثبات اقتصادی می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س28سوال

حضور دولت و عملکرد قوی آن سبب می شود افراد به حقوق یکدیگر تعرضی نکنند و مثاًل دارایی هایی را که متعلق به آن ها نیست تصرف نکنند. در این حالت 

دولت به عنوان یک دارو، در میدان فعالیت های اقتصادی حضور دارد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.س29سوال

گاهی های  دولت عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، دولت با وضع قوانین و مقرراتی ویژه در زمینه ها مختلف می کوشد تا وجود اطالعات و آ

الزم را برای مبادله بین افراد تضمین کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س30سوال

به کاال و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواند هم زمان استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید، کاالی عمومی گفته می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س31سوال

مالیات بر چوبک های غذاخوری باعث کاهش قطع درختان جنگلی و مصرف چوبک ها شد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.س32سوال

حل مسئله: 

1200 10
100 120� � مرحلۀ )1( - مالیات بر ارزش افزوده: 

6000 10
100 600

600 120 480

� �

� �
مرحلۀ )2( - اعتبار مالیات بر ارزش افزودۀ قبل پرداخت شده: 

20000 10
100 2000

2000 600 1400

� �

� �
مرحلۀ )3( - اعتبار مالیات بر ارزش افزودۀ مرحلۀ قبل پرداخت شده: 

30000 10
100 3000

3000 2000 1000

� �

� �
مرحلۀ )4( - اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مرحلۀ قبل پرداخت شده: 

� مجموع ارزش های افزوده � � � �120 480 1400 1000 3000 حاصل جمع ارزش افزوده های خالص: 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.س33سوال

حل مسئله: 

1000 5
100 50� � مرحلۀ اول: 

1500 5
100 75

75 50 25

� �

� �
مرحلۀ دوم - میزان خالص ارزش افزوده: 

2500 5
100 125

125 75 50

� �

� �
مرحلۀ سوم - میزان خالص ارزش افزوده: 

50 25 50 125� � � حاصل جمع ارزش افزوده های خالص: 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت بر انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، خریداری مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است.س34سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آن ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.س35سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. منابعی مانند نفت و گاز جزء منابع تجدید ناپذیر می باشندس36سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. درآمد حاصل از فروش نفت و نیز قرض جزء درآمدهای ناپایدار است.س37سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س38سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند، چراکه مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات س39سوال

بر فروش بعدی کسر می شود.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. این نوع مالیات چندمرحله ای است و در هریک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب ارزش افزوده گرفته می شود.س40سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده باارزش مشخص گرفته می شود.س41سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س42سوال

اما وظیفه قانونی پرداخت آن به عهدۀ س43سوال به وسیله مصرف کنندۀ نهایی پرداخت می شود،  نهایتًا  این نوع مالیات  گزینه 2 پاسخ صحیح است. اگرچه 

تولیدکنندگان و فروشندگان است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س44سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می کند، وجوهی مانند عوارض خودرو با عوارض نوسازی و دفع پسماند دریافت می کند.س45سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این دسته از مالیات ممکن است بر اساس قیمت و ارزش کاالها یا بر اساس ویژگی ها و مشخصات آن ها )مانند حجم، س46سوال

وزن و ...( تعیین و دریافت شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این نوع مالیات از انواع مالیات های غیرمستقیم می باشند.س47سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می شود عبارت اند از: عوارض گمرکی و خدماتی، س48سوال

مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده

گزینه 1 پاسخ صحیح است.س49سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. شاید بتوان گفت مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است.س50سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مالیات بر درآمد، درآمد افراد و شرکت ها )و نه ثروت آن ها( مبنای مالیات است.س51سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در واقع زمانی که اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود دولت از دارایی و ثروت در حال انتقال مالیات می گیرد.س52سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مؤدی )پرداخت کننده مالیات( است. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر س53سوال

ارث است که از اموال و دارایی های باقی ماندۀ شخص فوت شده دریافت می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مالیات های مستقیم خود به دودستۀ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند.س54سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تفاوت این دو نوع مالیات در این است که در مالیات مستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود، ولی در مالیات س55سوال

غیرمستقیم، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. در کشور ما در یک دسته بندی کلی دو نوع مالیات گرفته می شود: مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم.س56سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. افراد هرچه بیشتر کاالیی را مصرف کنند، مقدار بیشتری مالیات غیرمستقیم پرداخت خواهند کرد.س57سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در مالیات غیرمستقیم از هرکه بیشتر آن کاال )سیگار( را مصرف کند، بیشتر مالیات گرفته می شود.س58سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این نوع مالیات )مثاًل مالیات بر مصرف( مصرف کنندگان کاالهای خاصی در زمان خرید آن کاال )به همراه قیمت س59سوال

کاال( مالیات را پرداخت می کنند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. سرعت وصول مالیات غیرمستقیم )روی کاال( بیشتر است.س60سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی می شود، شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می کند، س61سوال

وجوهی مانند عوارض خودرو و یا عوارض نوسازی و دفع پسماند دریافت می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حقوق و عوارضی گمرکی تابع سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به جز اینکه یکی از س62سوال

راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معمواًل برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س63سوال

زمین: دارایی است، حقوق: درآمد است، ارث: نقل وانتقال دارایی است، مشاغل: منظور درآمد شغل آزاد است، اتومبیل: دارایی است، امالک: دارایی است، 

فروش اتومبیل: نقل وانتقال دارایی است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مالیات بر مصرف از مالیات غیرمستقیم است که افراد به میزان مصرف یک کاال مالیات می پردازند، ولی در مالیات س64سوال

مستقیم مالک درآمد فرد است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ویژگی های مالیات مستقیم پرداخت کننده در آن مشخص است، از فردی که درآمد بیشتری دارد بیشتر گرفته می شود، س65سوال

شخص می داند چقدر مالیات می پردازد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تمام مالیات هایی که بر روی کاال کشیده شده و از مصرف کننده آن دریافت می شود »غیرمستقیم« است. )چای، سیگار س66سوال

و...، ولی مالیات بر دارایی و مالیات بر حقوق مستقیم است(.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س67سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س68سوال

الف( هدف اصلی از مالیات این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عملکرد دولت مؤثر واقع شود. 

ب( فراتر از افزایش درآمد هدف از برخی مالیات ها کاهش رفتارهای نامناسب است.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. مالیات دو هدف اصلی دارد و مهم ترین هدف مالیات افزایش درآمد دولت است. دیگر اینکه مالیات می تواند فعالیت های س69سوال

نامناسب مانند کشیدن سیگار را کاهش و رفتارهای مطلوب مانند مصرف شیر را افزایش دهد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. منابع مالی دولت معمواًل و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود، یکی مالیات ها و دیگری فروش دارایی های ملیس70سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت برای سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان، از مردم مالیات می گیرد. مالیات دو هدف اصلی دارد. س71سوال

اولین و مهم ترین هدف مالیات، افزایش درآمد دولت است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. می تواند متعلق به بخش خصوصی و افراد باشد.س72سوال

با وضع قوانین و مقررات ویژه در زمینه های مختلف س73سوال و اجرای قراردادها،  از حقوق مالکیت  بر حمایت  پاسخ صحیح است. دولت عالوه  گزینه 4 

گاهی های الزم را برای مبادله بین افراد تضمین کند. می کوشد تا وجود اطالعات و آ

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مجموع گسترده ای از قوانین و مقرراتی که توسط دولت وضع و اجرا می شود، به منظور تسهیل و تشویق مبادالتی که به س74سوال

نفع خریداران و فروشندگان است و از بروز شرایطی که به مبادالت آسیب می زند جلوگیری می کند. حضور دولت و عملکرد قوی آن سبب می شود افراد به حقوق 

یکدیگر تعرض نکنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت عالوه بر وظایف نظارتی، مسئول ارائه کاالها و خدمات عمومی هم هست، از قبیل احداث جاده و پل و نیز تأمین س75سوال

بهداشت و امنیت

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در صورت عدم نظام دولت بر روند تولید کاالها تولیدکننده متعهد ضرر می کند و مجبور به ترک بازار می شود و سالمت س76سوال

مصرف کنندگان به خطر می افتد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. با گرفتن مجوزها، یعنی شما اجازه می دهید که دولت بر کار شما نظارت کند، نه اینکه دولت بر کار شما نظارت کرده س77سوال

است و قضیه پایان یافته باشد، به عبارت دیگر یعنی درآیند نیز درروند تولید دولت نظارت خواهد نمود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س78سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در کشور ما در یک دسته بندی کلی دو نوع مالیات گرفته می شود: مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیمس79سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. می تواند متعلق به بخش خصوصی و افراد باشد.س80سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. حضور دولت و عملکرد قوی آن سبب می شود افراد به حقوق یکدیگر تعرضی نکنند و مثاًل دارایی هایی را که متعلق به س81سوال

آن ها نیست تصرف نکنند. در این حالت دولت به عنوان یک داور، در میدان فعالیت های اقتصادی حضور دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت بر انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، خریداری مهم در بازارهای عوامل تولید و نیز بازار کاال و خدمات است.س82سوال
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت با دریافت مالیات از شرکت ها و خانواده ها و پرداخت یارانه به آن ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.س83سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. منابعی مانند نفت و گاز جزء منابع تجدید ناپذیر هستند.س84سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. درآمد حاصل از فروش نفت و نیز قرض جزء درآمدهای ناپایدار است.س85سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س86سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند، چراکه مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبل از مالیات بر س87سوال
فروش بعدی کسر می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. این نوع مالیات چندمرحله ای است و در هریک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی برحسب ارزش افزوده گرفته می شود.س88سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. منظور از مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده باارزش کاال و خدمات س89سوال
خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. س90سوال

به عهده س91سوال آن  پرداخت  قانونی  اما وظیفه  پرداخت می شود،  نهایی  به وسیله مصرف کننده  نهایتًا  مالیات  نوع  این  اگرچه  پاسخ صحیح است.  گزینه 2 
تولیدکنندگان و فروشندگان است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.س92سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می کند، وجوهی مانند عوارض خودرو با عوارض نوسازی و دفع پسماند دریافت می کند.س93سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این دسته از مالیات ممکن است بر اساس قیمت و ارزش کاالها یا بر اساس ویژگی ها و مشخصات آن ها )مانند حجم، س94سوال
وزن و...( تعیین و دریافت شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این نوع مالیات از انواع مالیات های غیرمستقیم هستند.س95سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در کشور ما اجرا و اعمال می شود عبارت اند از: عوارض گمرکی و خدماتی، س96سوال
مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س97سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. شاید بتوان گفت مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است.س98سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مالیات بر درآمد، درآمد افراد و شرکت ها )و نه ثروت آن ها( مبنای مالیات است.س99سوال



275

درس ششم )فصل دوم( : نقش دولت در اقتصاد چیست؟

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در واقع زمانی که اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود دولت از دارایی و ثروت در حال انتقال مالیات می گیرد.س100سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مؤدی )پرداخت کنندۀ مالیات( است. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات س101سوال
بر ارث است که از اموال و دارایی های باقی ماندۀ شخص فوت شده دریافت می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مالیات های مستقیم خود به دودسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند.س102سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تفاوت این دو نوع مالیات در این است که در مالیات مستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود، ولی در مالیات س103سوال
غیرمستقیم، مالیات به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. افراد هرچه بیشتر کاالیی را مصرف کنند، مقدار بیشتری مالیات غیرمستقیم پرداخت خواهند کرد.س104سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در مالیات غیرمستقیم از هرکه بیشتر آن کاال )سیگار( را مصرف کند، بیشتر مالیات گرفته می شود.س105سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این نوع مالیات )مثاًل مالیات بر مصرف( مصرف کنندگان کاالهای خاصی در زمان خرید آن کاال )به همراه قیمت س106سوال
کاال( مالیات را پرداخت می کنند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. سرعت وصول مالیات غیرمستقیم )روی کاال( بیشتر است.س107سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. انواع عوارض درج شده در قبض های شهرداری مالیات تلقی می شود، شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می کند، س108سوال
وجوهی مانند عوارض خودرو و یا عوارض نوسازی و دفع پسماند دریافت می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حقوق و عوارض گمرکی تابع سیاست های کالن بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به جز اینکه یکی از س109سوال
راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معمواًل برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. س110سوال
زمین: دارایی است، حقوق: درآمد است، ارث: نقل وانتقال دارایی است، مشاغل: منظور درآمد شغل آزاد است، اتومبیل: دارایی است، امالک: دارایی است، 

فروش اتومبیل: نقل وانتقال دارایی است

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مالیات بر مصرف از مالیات غیرمستقیم است که افراد به میزان مصرف یک کاال مالیات می پردازند، ولی در مالیات س111سوال
مستقیم مالک درآمد فرد است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ویژگی های مالیات مستقیم پرداخت کننده در آن مشخص است، از فردی که درآمد بیشتری دارد بیشتر گرفته می شود، س112سوال
شخصی می داند چقدر مالیات می پردازد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تمام مالیات هایی که بر روی کاال کشیده شده و از مصرف کننده آن دریافت می شود »غیرمستقیم« است. )چای، سیگار س113سوال

و..، ولی مالیات بر دارایی و مالیات بر حقوق مستقیم است(.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. س114سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مالیات بر چوبک های غذاخوری باعث کاهش قطع درختان جنگلی و مصرف چوبک ها شد.س115سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س116سوال

الف( هدف اصلی از مالیات این است که درآمد دولت را تا حدی باال ببرد که عملکرد دولت مؤثر واقع شود. 

ب( فراتر از افزایش درآمد هدف از برخی مالیات ها کاهش رفتارهای نامناسب است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مالیات دو هدف اصلی دارد و مهم ترین هدف مالیات افزایش درآمد دولت است. دیگر اینکه مالیات می تواند فعالیت های س117سوال

نامناسب مانند کشیدن سیگار را کاهش و رفتارهای مطلوب مانند مصرف شیر را افزایش دهد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. منابع مالی دولت معمواًل و در بیشتر موارد از دو محل تأمین می شود، یکی مالیات ها و دیگری فروش دارایی های ملیس118سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت برای سطحی از کاالها و خدمات عمومی برای همگان، از مردم مالیات می گیرد. مالیات دو هدف اصلی دارد. س119سوال

اولین و مهم ترین هدف مالیات، افزایش درآمد دولت است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. به کاال و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواند هم زمان استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم س120سوال

سازید، کاالی عمومی گفته می شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. دولت عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، با وضع قوانین و مقررات ویژه در زمینه های مختلف س121سوال

گاهی های الزم را برای مبادله بین افراد تضمین کند. می کوشد تا وجود اطالعات و آ

گزینه 4 پاسخ صحیح است. دولت عالوه بر حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، دولت با وضع قوانین و مقرراتی ویژه در زمینه های مختلف س122سوال

گاهی های الزم را برای مبادله بین افراد تضمین کند. می کوشد تا وجود اطالعات و آ

گزینه 4 پاسخ صحیح است. مجموع گسترده ای از قوانین و مقرراتی که توسط دولت وضع و اجرا می شود، به منظور تسهیل و تشویق مبادالتی که به س123سوال

نفع خریداران و فروشندگان است و از بروز شرایطی که به مبادالت آسیب می زند جلوگیری می کند. حضور دولت و عملکرد قوی آن سبب می شود افراد به حقوق 

یکدیگر تعرض نکنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت عالوه بر وظایف نظارتی، مسئول ارائۀ کاالها و خدمات عمومی هم هست، از قبیل احداث جاده و پل و نیز س124سوال

تأمین بهداشت و امنیت. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در صورت عدم نظام دولت بر روند تولید کاالها تولیدکننده متعهد ضرر می کند و مجبور به ترک بازار می شود و سالمت س125سوال

مصرف کنندگان به خطر می افتد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. با گرفتن مجوزها، یعنی شما اجازه می دهید که دولت بر کار شما نظارت کند، نه اینکه دولت بر کار شما نظارت کرده س126سوال

است و قضیه پایان یافته باشد، به عبارت دیگر یعنی درآینده نیز درروند تولید دولت نظارت خواهد نمود. 
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. س127سوال
مالیات مستقیم:

1( دارایی مانند: مالیات بر امالک، مالیات بر خودرو و مالیات برارت
2( درآمد مانند: مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد امالک 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایجاد سازمان آتش نشانی برای استفاده همگان و ارائه کاالی )عمومی(، است. س128سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت در بازار، عوامل تولید را از خانوارها می خرد که شامل »نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی« است و به آنان مزد س129سوال
و سود و اجاره می دهد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ب( هدف دولت از اخذ مالیات: س130سوال
1( افزایش درآمد دولت 

2( کاهش فعالیت های نامناسب و تشویق فعالیت های مطلوب 
4( کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 

»ت« مالیات های مستقیم به دو دستۀ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. 
در گزینۀ الف و ب درست است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. - دولت با وضع و اجرای مجموعۀ گسترده ای از قوانین و مقررات باعث تسهیل و تشویق مبادالت می شود و از بروز س131سوال
شرایطی که به مبادالت مردم آسیب می زند، جلوگیری می کند. 

- دولت با تعریف و اجرای حقوق مالکیت، امنیت در خریدوفروش و مبادالت را بهبود می بخشد و تا فروشنده ای اثبات نکند که مالک واقعی آن چیزی است که 
آن را می فروشد، حق فروش ندارد. 

گاهی های الزم را برای مبادله بین افراد تضمین می کند، مثاًل تولیدکنندگان مواد  - همچنین دولت با وضع قوانین و مقرراتی ویژه در زمینه های مختلف وجود اطالعات و آ
غذایی و دارویی باید گواهی های معتبر بگیرند تا بتوانند محصوالت خود را به بازار عرضه کنند یا افراد بدون داشتن صالحیت های الزم نمی توانند وارد مشاغل مختلف شوند. 

⇐ مالیات بر درآمد است از انواع مالیات های مستقیم س132سوال گزینه 4 پاسخ صحیح است. مالیات بر دستمزد کارگران - مالیات بر درامد امالک 
⇐ مالیات بر دارایی از انواع مالیات های مستقیم  مالیات بر خانه، ویال و خودرو 

⇐ مالیات بر مصرف از مالیات های غیرمستقیم است.  مالیات بر مصرف کاالی خاص 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. درآمدهای به دست آمده از فروش منابع معدنی چون »نفت« باید سرمایه گذاری شود، ولی اگر صرف پرداخت حقوق س133سوال
کارمندان و هزینه های جاری و مانند آن شود. تورم زاست. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کاال و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند.س134سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اولین گام گرفتن مجوزهای الزم از دولت است که ما با این کار به دولت اجازۀ نظارت بر کار خود را می دهیم. س135سوال

گزینه 1 بررسی گزینه ها: س136سوال
الف( خانوارها به دولت مالیات پرداخت می کنند. 

ب( بیانگر درآمد خانوار است. 
ج( دولت از بازار عوامل تولید، منابع دریافت می کند. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های:س137سوال
الف( دولت با تعریف و اجرای حقوق مالکیت، امنیت خریدوفروش و مبادالت را بهبود می بخشد. 

ب( سازمان استاندارد وظیفه دارد کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت را تأیید کند. 
ج( اتومبیل و مشاورۀ حقوقی وکال جزء کاالها و خدمات عمومی محسوب نمی شود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. س138سوال
4000 5

100 200� � مرحله اول:  

16000 5
100 800� � مرحله چهارم: 

5000 5
100 250� � ب( مالیات بر ارزش افزوده نخ 

5000 250 5250� � قیمت فروش نخ با مالیات بر ارزش افزوده 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مرحله اول:س139سوال
6500 7

100 455� � مرحله آخر:  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مرحله دوم، تبدیل پنبه به نخس140سوال
16000 7

100 1120� �  
مرحله چهارم: تبدیل پارچه به پوشاک

7 500 3
10 225/ � �  

19 000 3
100 570/ � �  

← در مرحلۀ س141سوال ← تقاضایش کم می شود  ⇐ قیمت آن ها باال رفته  گزینه 2 پاسخ صحیح است. وضع مالیات بر مصرف بطری های پالستیکی 
بعد عرضه آن کاهش می یابد.

← فعالیت های خیریه خود را افزایش می دهند.  شرکت ها با معاف شدن پول هایی که صرف خیریه می کنند 
⇐ فاصلۀ طبقاتی کم می شود. البتۀ انگیزه کار آنان هم کم می شود. افزایش مالیات بر درآمد کارفرمایان 

⇐ کاهش فعالیت شرکت ها  افزایش مالیات شرکت ها 
⇐ خریدوفروش خودروی دست دوم کم می شود.  کاهش یا حذف مالیات بر خودروهای نو 

⇐ تمایل تولیدکنندگان به راه اندازی کسب وکار را بیشتر می کند.  کاهش مالیات بر امالک کارخانه های جدید 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  خانوارها عوامل تولید خود را در بازار عوامل تولید می فروشند و درآمد عایدشان می شود. س142سوال

⇐ ارائه کاال و خدمات عمومی س143سوال گزینه 2 پاسخ صحیح است. نیروگاه برق، آتش نشانی، ارتش، بوستان ها 
⇐ بهبود عملکرد بازار سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و اجرای حقوق مالکیت 
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چرا تجارت با دیگر کشورها مهم است؟

شرایط، امکانات طبیعی و فناوری هر کشور منجر به تولید کاالی خاص در آن کشور می شود. اما کشورهای مختلف، نیازهای متفاوتی دارند که برخی از 

آن ها با امکانات داخلی قابل رفع نیست و مبادله این منابع برای هر دو کشور سودمند خواهد بود، بنابراین کشورها از طریق تجارت بین الملل این نیازها را 

رفع می کنند.

 عواملی که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند:

 1- یکسان نبودن منابع و عوامل تولید

 2- یکسان نبودن کشور از نظر دسترسی به فناوری

 3- وضعیت اقلیمی و آب و هوایی متفاوت

 1( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید: عوامل تولیدی منابع طبیعی، معان زیرزمینی و سرمایه انسانی متخصص در تمامی کشورها، شرایط 

یکسانی ندارند و میزان این عوامل در هریک از کشورها متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی دیگر کم تر است.

 2( یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری: رسیدن به فناوری کار ساده ای نیست و کشورهای توسعه یافته بعد از گذشت سال ها و 

با تالش فراوان و صرف هزینه های باال توانسته اند به فناوری دست پیدا کنند؛ بنابراین حاضر نیستند یافته های خود را به رایگاه در اختیار سایر کشورها قرار دهند. 

سطح فناوری در کشورهای مختلف، متفاوت است.

 3( وضعیت اقلیمی متفاوت: شرایط آب و هوایی متفاوت در کشورها، باعث می شود محصوالت خاص و مختلفی در هر سرزمین تولید شود.

همین عوامل باعث می شود تا تولید در یک کشور به صرفه باشد و در کشور دیگر، صرفه اقتصادی نداشته باشد و این اختالف، پایه بده – بستان دو کشور یا صادرات 

و واردات را تشکیل  می دهد.

 اصل مزیت مطلق و نسبی در تجارت

سه عامل »یکسان نبودن منابع و عوامل تولید، یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری و وضعیت اقلیمی متفاوت« باعث تغییر توان تولیدی یک کشور 

نسبت به کشور دیگر می شود که نتیجه آن تولید محصولی »مقرون به صرفه تر نسبت به محصول دیگری« که به معنای ایجاد »مزیت اقتصادی« 

است.

← داشتن مزیت اقتصادی در تولید آن محصول ← مقرون به صرفه تر بودن تولید یک محصول توان تولیدی متفاوت

 برای بیان مفهوم مزیت مطلق به مثال زیر دقت کنید:

دو کشور ایران و ترکیه، نیروی کار، سرمایه و دانش فنی یکسانی در اختیار دارند و فقط دو محصول زعفران و بادام با قیمت های یکسان تولید می کنند. اگر در هر 

دو کشور تمامی عوامل تولید یا اشتغال کامل برای تولید زعفران به کار گرفته شوند، ایران 80 واحد و ترکیه 20 واحد تولید می کند و اگر در هر دو کشور تمام عوامل 

تولید با اشغال کامل برای تولید بادام به کار گرفته شوند، ایران 30 واحد و ترکیه 70 واحد تولید می کند.

درس هفتم )فصل دوم(
دهم

تجارت بین الملل
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در این شرایط می توانیم بگوییم ایران در تولید »زعفران« و ترکیه در تولید »بادام« »مزیت مطلق« دارند. 

»هر کشور یا منطقه« بهتر است در بازار همان محصولی که مزیت دارد تخصص و تمرکز پیدا کند و برای تولید و مبادله آن با کشور دیگر 

اقدام نماید.

 مزیت مطلق به توانایی یک تولیدکننده گفته می شود که در تولید مقدار بیشتر یک محصول با خدمت نسبت به سایر رقبا برتری دارد.

حاال کشور افغانستان را در نظر می گیریم که از نظر عوامل تولید با دو کشور ایران و ترکیه یکسان است. اگر افغانستان همه عوامل تولید خود را برای تولید زعفران 

متمرکز کند، 15 واحد و اگر به بادام اختصاص دهد 10 واحد تولید میکند. مشخص است که افغانستان در تولید زعفران و بادام نسبت به ایران و ترکیه مزیت مطلق 

اقتصادی ندارد و این دو کاال را با مزیت اقتصادی نمی تواند تولید کند؛ در نتیجه قیمت نهایی این دو کاال بیشتر از ایران و ترکیه خواهد شد. با وجود این که 

شرایط باال نشان می دهد افغانستان نمی تواند در تولید زعفران و بادام به صورت تخصصی عمل کند و امکان حضور در تجارت جهانی را نخواهد داشت، ولی در 

داخل کشور خود، در تولید زعفران نسبت به بادام مزیت نسبی دارد؛ بنابراین باید بر تولید زعفران تمرکز کند و بادام موردنیاز خود را از ترکیه وارد کند.

 مزیت نسبی: اگر کشوری در تولید کاال یا کاالهایی نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، باید کاالیی را تولید کند که مزیت مطلق 

بیشتری نسبت به سایر تولیدات خود دارد )یعنی مزیت نسبی در تولید آن کاال دارد( و کاالیی را که مزیت مطلق کم تری دارد، از خارج کشور وارد کند.

 نکات:

 1( در صورت رعاتی نکردن مزیت نسبی و مطلق، 1( منابع و سرمایه ها هدر می رود و 2( با تولید کاالی کم کیفیت، رفاه جامعه کاهش می یابد.

 2( با رعایت مزیت نسبی و مطلق: 1( منابع و سرمایه ها به درستی استفاده می شوند. 2( با تولید کاالی باکیفیت و ارزان، رفاه جامعه افزایش می یابد. 3( 

صادرات کاال بازار بزرگ تری برای فروش محصوالت ایجاد می کند. 4( تولیدکنندگان در فضای رقابیتی )چون محصوالت مختلف از کشورهای مختلف برای 

فروش وجود دارد( برای تولید بهتر و کارآمدتر بیشتر تالش می کنند.

میزان تولید کاالهای برنج و قهوه در سه کشور فرضی A، B و C در جدول زیر آورده شده است. کدام گزینه در خصوص مراودات تجاری میان کشورها صحیح 

است؟ )هر سه کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند و همه عوامل تولید با اشتغال کامل را برای تولید کاالها به کار می گیرند.(

 1( کشور C در تولید برنج مزیت مطلق دارد، کشور B در تولید برنج مزیت نسبی دارد.

 2( کشور B، در تولید قهوه مزیت مطلق دارد، کشور C در تولید برنج و قهوه مزیت نسبی دارد.

 3( کشور A در تولید قهوه مزیت مطلق دارد، کشور C در تولید برنج مزیت نسبی دارد.

 4( کشور C در تولید برنج مزیت نسبی دارد، کشور A در تولید برنج مزیت مطلق دارد.

1 -
قهوهبرنجنام کاال

نام کشور
A850 واحد300 واحد
B700 واحد700 واحد
C250 واحد450 واحد

پاسخ:

گزینه »3« کشور A در تولید قهوه مزیت مطلق دارد. بنابراین باید در داخل به تولید قهوه بپردازد و برنج موردنیاز خورد را از کشور B وارد کند.

کشور B در تولید برنج مزیت مطلق دارد. بنابراین باید در داخل به تولید برنج بپردازد و قهوه موردنیاز خود را از کشور A وارد کند. کشور C در تولید هیچ کدام از 

محصوالت مزیت مطلق ندارد؛ اما در کشور خود در تولید برنج نسبت به قهوه مزیت نسبی دارد )450 نسبت به 250(. بنابراین باید در تولید برنج متمرکز شود و 

قهوه موردنیاز خود را از کشور A وارد کند.
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 دولت ها و تجارت بین الملل

تجارت بین الملل برای کشورها منافع قابل توجهی دارد.

دالیل برخوردهای گوناگون و حتی، متعارض کشورها با مسئله تجارت بین الملل:

1( دولت ها با روند تجارت بین الملل یکسان برخورد نکرده اند.

2( کشورها مشکالت و مسائل متفاوتی دارند.

3( آرمان ها، چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها متفاوت است.

انواع، برخوردهای گوناگون دولت ها با تجارت بین الملل

1- گاهی برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی، تعرفه های مختلف بر واردات بعضی کاالها وضع می کنند. )تا واردات دشوارتر و 

پرهزینه تر شود و مردم به سمت مصرف کاالهای داخلی سوق داده شوند.(

2- گاهی در جهت گسترش روابط اقتصادی با کشورهایی که دیدگاه سیاسی نزدیک دارند، گیمان های تجاری وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند.

3- با بروز اختالفات سیاسی یا اقتصادی با کشورها، تعرفه ها را برقرار می کنند و پیمان ها را نقض می کنند.

 جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی

توجه به تجارت خارجی و تمرکز به مزیت های مطلق یا نسبی و فعالیت گروهی )با کشورهای دیگر( نباید به دقتر و استقالل اقتصادی کشور آسیب بزند. چرا باعث 

وابستگی کشور می شود.

علت تأکید اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی تولیدات داخلی و عدم وابستگی به خارج برای تأمین آن:

 1- جنگ ها

 2- تحریم های اقتصادی

 3- رفتار خودخواهانه برخی کشورها

← ضعف و وابستگی کشور ← بهانه جویی، سلطه رقیب یا دشمن موجب موجب

راه های رسیدن به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی:

 1- متنوع کردن راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازار فروش کاالهای صادراتی

 2- فاصله گرفتن از حالت تک محصولی

 3- تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی در داخل کشور با خلق مزیت های اقتصادی جدید

 4- توجه بیشتر به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان

 شیوۀ تعامل بازیگران میدان اقتصاد و مسئله نظام های اقتصادی

اختیارات  میزان   )3 مدیریتی  شیوۀ   )2 حاکمیت  مسئلۀ   )1 براساس  پاسخ ها  دارد.  متفاوت  پاسخ  اقتصادی،  مختلف  نظام های  در  دولت  و  بازار   مطلوبیت 

4( محدودیت های هرکدام از بازیگران تعیین می شود.
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انواع نظام های اقتصادی

1- نظام اقتصاد بازار آزاد

 بازیگر اصلی در میدان اقتصاد، بازار است.

 رقابت آزادانه در بازار باعث می شود تا اقتصاد کارایی بیشتری داشته باشد.

 از حاکمیت عرضه و تقاضای بازار بر اقتصاد دفاع می کنند.

 دولت ها باید کم ترین دخالت را در اقتصاد داشته باشند.

 قیمت ها در بازار تعیین می شوند و هیچ محدودیت بیرونی نباید بر ساز و کار تعیین قیمت وضع کرد.

 دفاع از ایدۀ آزادی تجارت خارجی و کاهش تعرفه ها

 آدام اسمیت، یکی از شاخص ترین چهره های نظام اقتصادی آزاد، اسکاتلندی تبار قرن هجدم است. کتاب ثروت ملل، مهم ترین اثر در شکل گیری علم 

اقتصاددانان است.

 دفاع از مالکیت خصوصی و این که سرمایه مهم ترین عامل اقتصادی است.

 پول بیشتر با قدرت خرید باالتر0 ← حق تصاحب باالتر خرید کاال و منابع تولید بیشتر

2- نظام سوسیالیستی1

پیروی از اقتصاد بازار آزاد و سیاست عدم مداخله و سرمایه محوری، منجر به تسلط سرمایه دارها بر اقتصاد شده است.

اقشار ضعیف و محروم، در بند استثمار آن ها گرفتار می شوند.

برخالفت تفکر سرمایه داری، بر مالکیت اشتراکی تأکید دارد.

اعتقاد این گروه: سرآغاز همۀ ظلم ها، مالکیت خصوصی است ←  باید با احزاب و ماکیت خصوصی مبارزه کنند.

دولت ها باید قوانین سخت گیرانه بر مالکیت و سرمایه اندوزی وضع کند.

جلوی ظلم و ستم سرمایه دارها را بگیرند و از اقشار ضعیف حمایت کنند.

3- نظام مارکسیسم2

 بر مالکیت اشتراکی تأکید دارد.

گاهی خودشان تعیین کنند.  کارگران تنها طبقه ای هستند که حق دارند سازوکارهای حاکم بر میدان بازی اقتصاد را به اختیار و آ

 کارال مارکس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی تبار قرن نوزدهم، نقش اصلی را در ایجاد شرایط عادالنۀ اقتصادی نه به دولت می دهد و نه به بازار، او معتقد 

است تنها طبقه ای که می تواند علیه فسادهای ساختاری سرمایه دارها قیام کند و اوضاع را به سوی نقط, مطلوب تغییر دهد، طبقۀ ستم دیده و کارگران است.

Socialism  1

Marxism 2
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4- نظام اقتصادی اسالمی

 از یک سو، نقش کار مولد و مفید را به عنوان زیربنای نظام اقتصادی می پذیرد و از سوی دیگر، با مالکیت بی حد و مرز و اقتدا مطلق سرمایه دارها که از 

طریق بازار آزاد اعمال می شود موافق نیست.

 افراد آزادند که در چارچوب اخالقی و براساس قوانین شرعی و عقلی، به فعالیت اقتصادی بپردازند.

 به میزان کار و تالشی که می کنند مالکیت پیدا کنند.

 افزایش ثروت افراد نباید موجب اختالف طبقاتی شود و افزایش رفاه یک نفر مقید به افزایش رفاه اقتصادی دیگران است.

 نه سرمایه اصل است و نه آزادی بازار، نه دخالت دولت و نه حتی حکومت طبقۀ کارگر، بلکه مبنا تعامالت اقتصادی، عدالت و توازن اجتماعی است.

 نظام اقتصاد اسالمی، نظام اقتصادی عدالت بنیان است.

 شهید سید محمدباقر صدر، از نظریه پردازان مهم اقتصاد اسالمی در کتاب اقتصاد ما به دقت، اجزای نظام اقتصاد اسالمی را ترسیم و تشریح نموده است.
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عبارت کدام گزینه بیان گر پاسخ صحیح پرسش های زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل می کند؟- 1

الف( عبارت کدام گزینه به تحریم های تجاری اشاره دارد؟ 

ب( درگذشته تحریم های ........... بیش از تحریم های ............. رایج بود. 

ج( چگونه یک کشور در شرایط تحریم می تواند اقتصاد درون زا را محقق سازد؟ 

1( الف( مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولیدمثل سرمایه ب( تجاری- مالی ج( با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و 

مزیت های اقتصادی و رقابتی کسب کند. 

2( الف( مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها ب( تجاری- مالی ج( با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و مزیت های اقتصادی و رقابتی 

کسب کند. 

3( الف( مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولیدمثل سرمایه ب( مالی- تجاری ج( با تنوع در منابع درآمدی کشور و تأکید بر اصالح 

نظام مالیاتی 

4( الف( مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها ب( مالی- تجاری ج( با تنوع در منابع درآمدی کشور و تأکید بر اصالح نظام مالیاتی

 با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر که میزان تولید غذا و پوشاک را در دو کشور الف و ب نشان می دهد، کدام رابطه ی - 2

تجاری بین دو کشور توجیه اقتصادی دارد؟ )هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند.(

کاالها

کشورها

غذا )اگر همه ی عوامل تولید را با اشتغال کامل برای 

تولید غذا به کار بگیرند.(

پوشاک )اگر همه ی عوامل تولید را با اشتغال کامل 

برای تولید پوشاک کشورها ر ا به کار بگیرند.(

600 واحد700 واحدالف

450 واحد500 واحدب

1( بر اساس اصل مزیت نسبی، کشور الف هر دو کاال را از کشور ب وارد کند. 

2( بر اساس اصل مزیت نسبی، کشور ب غذا را در داخل تولید کند و پوشاک را از کشور الف وارد کند. 

3( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور الف غذا را در داخل تولید کند و پوشاک را از کشور ب وارد کند. 

4( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور ب هر دو کاال را تولید کند.

سواالت تستی

درس هفتم )فصل دوم(
دهم
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 موارد کدام گزینه به ترتیب، تکمیل کننده ی جاهای خالی عبارات زیر است؟ - 3

الف( عامل .......، عامل گسستن از پیمان های تجاری نیز به شمار می رود. 

ب( کشورهای ........، ....... و ....... در سال 1۹۹2، پیمان تجارت آزاد، مشهور به ....... را امضا کردند. 

ج( برای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیرند میان ....... از سویی و ....... در جهت ....... دست به انتخاب بهینه بزنند.

د( کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل )برتن وودز( در سال 1۹44 تشکیل و نتیجه ی آن تشکیل ....... بود. 

هـ( در سال 1۹47، ....... کشور برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرایانه ی کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابط تجاری بین خودشان 

قراردادی غیررسمی را امضا کردند که به نام قرارداد ....... مشهور شد و بعدها به ....... تبدیل شد. 

1( الف( اهمیت خودکفایی و عدم وابستگی ب( آمریکا- کانادا- مکزیک- پیمان نفتا ج( استقالل و اقتدار اقتصادی- محدود کردن واردات و صادرات کاالها- 

خلق مزیت های جدید د( سازمان دائمی تجارت جهانی هم( 32- بانک جهانی توسعه- صندوق بین المللی پول 

2( الف( حفاظت از منافع ملی ب( آمریکا- کانادا- مکزیک- پیمان نفتا ج( بهره برداری از مزیت های موجود- خلق مزیت های جدید- افزایش استقالل و اقتدار 

اقتصادی د( بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول هـ( 23- گات- سازمان دائمی تجارت جهانی 

3( الف( حفاظت از منافع ملی ب( آلمان- اروپای شرقی- ایاالت متحده- پیمان جهانی سازمان ملل ج( استقالل و اقتدار اقتصادی- محدود کردن واردات و 

صادرات کاالها- خلق مزیت های جدید د( بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول هـ( 23- گات- سازمان دائمی تجارت جهانی 

4( الف( اهمیت خودکفایی و عدم وابستگی ب( آلمان- اروپای شرقی- ایاالت متحده- پیمان جهانی سازمان ملل ج( بهره برداری از مزیت های موجود . خلق 

مزیت های جدید به افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی د( سازمان دائمی تجارت جهانی هـ( 32- بانک جهانی توسعه- صندوق بین المللی پول

 عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 4

الف( آن کاالهایی که می توانند وسیله ای برای بهانه جویی و سلطه ی دشمن یا رقیب و ضعف آور وابستگی کشور شوند در اصطالح 

اقتصادی چه نام دارند و نمونه هایی از آن کدام است؟ 

W.T.O و ».............« یا I.M.F ب( مهم ترین سازمان های تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی عبارت اند از: »..............« یا

ج( مطلب زیر به کدام موضوع اشاره دارد؟ 

بلکه  خود  داخلی  پس اندازهای  نه تنها  ترتیب  بدین  تا  است،  خود  کشور  برای  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  پی  در  کشوری  »هر 

پس اندازهای کشورهای دیگر را نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های تولیدی داخل به کارگیرند.« 

د( متخصصان اقتصاد تحریم بامطالعه ی بیش از 140 نمونه ی تحریم اقتصادی در یک صد سال گذشته، معتقدند به طور متوسط پس از 

».......« کفه ی »هزینه- فاینده ی« تحریم به سمت ....... چرخیده است. 

1( الف( محصوالت راهبردی- دارو، غذا و محصوالت کشاورزی به صندوق بین المللی پول- سازمان تجارت جهانی ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی 

کار و سرمایه- حرکت سرمایه د( 4 سال- فایده و منافع کشور تحریم شونده 

2( الف( محصوالت کاربردی- کاالهای موردنیاز روزمره و کاالهای نیمه ساخته و کاالهای بادوام ب( بانک بین المللی ترمیم و توسعه- موسسه مالی بین المللی 

ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه- حرکت سرمایه د( 4 سال- فایده و منافع کشور تحریم شونده 

تولید-  عوامل  جابه جایی  ج(  توسعه  بین المللی  سازمان  بین المللی-  مالی  موسسه  ب(  کشاورزی  محصوالت  و  غذا  دارو،  راهبردی-  محصوالت  الف(   )3

سرمایه گذاری های استعماری در ممالک جهان سوم د( 4 سال- فایده و منافع کشور تحریم شونده 

4( الف( محصوالت کاربردی- صنایع نظامی و دفاعی، محصوالت کشاورزی ب( صندوق بین المللی پول- سازمان تجارت جهانی ج( مبادالت بین المللی در 

بازارهای نیروی کار و سرمایه- مصادره ای سرمایه های خارجی د( 2 سال- فاید و منافع کشور تحریم کننده
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 کدام گزینه در خصوص سیاست های تجاری نادرست است؟ - 5

1( کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بر روی کاالهای وارداتی، انواع موانع تجاری مثل تعرفه های گمرکی، عوارض یا سهمیه ی وارداتی وضع می کنند. 

با تشویق  بازارهای جهانی  به  نفوذ  برای  راه های تشویق صادرکنندگان داخلی  از  اقتصادی و حقوقی،  انواع تسهیالت  ارائه  و  یارانه های مختلف  2( تخصیص 

سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در داخل است. 

3( معمواًل کاالها و صنایع راهبری و هم چنین صنایع نوزاد که در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، تنها در کشورهای درحال توسعه 

مشمول حمایت می شوند. 

4( کشورها برحسب وضعیت اقتصادی خود، سیاست های تجاری مختلفی را اتخاذ می کنند.

 به ترتیب هریک از موارد زیر در ارتباط با کدام یک از موانع گسترش تجارت بین الملل درگذشته است؟ - 6

- حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی، هرگونه مراوده ی خارجی را تهدید تلقی می کردند و اجازه ی گسترش روابط اقتصادی 

بین المللی را نمی دادند. 

- حمل ونقل کاالها فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام می گرفت. 

- تولیدکنندگان مقادیر محدودی کاال تولید می کردند و هرگز از تولیدات دیگران بهره نمی بردند. 

1( هزینه های تجارت- موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- هزینه های تجارت 

2( موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- هزینه های تجارت- هزینه های تجارت 

3( موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- هزینه های تجارت 

4( هزینه های تجارت- هزینه های تجارت- موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها

 کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟ - 7

الف( بررسی مفاهیم مزیت های مطلق و نسبی، جهت ....... انجام می شود. 

ب( کدام گزینه وجه تمایز دو مفهوم »مزیت مطلق« و »مزیت نسبی« می باشد؟

1( الف: حضور در تجارت جهانی به مرزهای جغرافیایی 

2( الف: فاصله گرفتن از تک محصولی شدن کشورها به بیشتر و باکیفیت تر بودن کاالهای تولیدشده با فرض یکسان بودن عوامل و هزینه های تولید 

3( الف: فاصله گرفتن از تک محصولی شدن کشورها ب: مرزهای جغرافیایی 

4( الف: حضور در تجارت جهانی به بیشتر و باکیفیت تر بودن کاالهای تولیدشده با فرض یکسان بودن عوامل و هزینه های تولید

 درست نمی باشد؟ - 8
ً
 کدام گزینه تماما

بالقوه  بالفعل بسنده کرد. احیای مزیت های  نباید به آن مزیت های  1( محیط جغرافیایی و طبیعت، مزیت های اقتصادی را در اختیار هر کشور می گذارد، اما 

می تواند کشورها را از مسیر عقب ماندگی برهاند. 

2( قیمت گذاری ناعادالنه ی قدرت های اقتصادی، ارزش های نابرابری بین محصوالت کشورهای قوی و ضعیف برقرار می کند و درنتیجه، محصوالت کشاورزی، 

غذا و اغلب محصوالت خام در دنیا ارزان و در مقابل انرژی، محصوالت با فناوری باال و دانش بنیان گران ارزش گذاری می شود. 

3( تحریم ها، عالوه بر هزینه هایی که بر کشور تحریم شونده وارد می کنند، برخالف تصور عمومی به کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز آسیب می زنند. 

4( کشورها با تشکیل اتحادیه های اقتصادی یا بلوکه ای تجاری، سعی در افزایش مبادالت تجاری بین خود و اعضای آن اتحادیه و کاهش موانع تجاری دارند.
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 کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟ - ۹

الف( در چه وضعیتی، مصرف کنندگان یک کشور مجبور می شوند بخشی از درآمدهای خود را برای خرید کاالهای مصرفی خارجی به 

تولیدکنندگان خارجی بپردازند؟ 

ب( چه عاملی سبب دور شدن کشور از وضعیت استقالل اقتصادی است؟ 

ج( دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح های عمرانی کشور، چه اوراقی را منتشر می کنند؟ 

د( قیمت سرمایه که به صاحبان آن تعلق می گیرد، چیست؟ 

1( در صورت فقدان کاالی مشابه خارجی- کاهش شدت وابستگی به واردات برخی کاالها- اوراق قرضه – بهره

2( در صورت فقدان کاالی مشابه خارجی- افزایش تنوع بازارهای فروش کاالهای صادراتی- اوراق قرضه- سود 

3( در صورت فقدان کاالی مشابه داخلی- کاهش تنوع در منابع تأمین کاالهای وارداتی- اوراق مشارکت – سود

4( در صورت فقدان کاالی مشابه داخلی- متنوع کردن بازارهای فروش کاالهای صادراتی- اوراق مشارکت– بهره

 کدام عبارت نادرست هستند؟ - 10

الف( با توجه به منافع قابل توجه تجارت بین الملل، کشورها به نحو یکسان با روند تجارت بین الملل برخورد کردند.

 واردکننده باشد. 
ً
ب( کشوری که در هیچ کاالیی، مزیتی نسبت به کشور دیگر ندارد، باید صرفا

 
ً
 توسط یک کشور ساخته نمی شوند، بلکه چندین کشور در تولید آن ها نقش دارند، این محصوالت معموال

ً
ج( برخی محصوالت صرفا

تکنولوژی قوی دارند. 

د( گاهی اوقات کشورها حتی با واردکردن کاال موجب ایجاد سود دوطرفه می شوند. 

4( الف- د 3( ج- د  2( ب- ج   1( الف- ب  

 کدام گزینه کامل کننده و درست کننده موارد زیر است؟ - 11

الف( با رعایت نشدن مزیت های نسبی و مطلق کدام موارد رخ می دهد؟ 

ب( اکنون با پیشرفت علم و فناوری ....... نمی تواند مانع ....... شود. 

1( الف( تراز تجاری پایین- کاهش سرمایه گذاری ب( محدودیت های طبیعی- کسب مزیت اقتصادی

2( الف( تراز تجاری پایین- کاهش سرمایه گذاری ب( تحریم های تجاری- پیشرفت اقتصادی 

3( الف( اسراف زیاد- کاهش رفاه ب( تحریم های تجاری- پیشرفت اقتصادی 

4( الف( اسراف زیاد به کاهش رفاه ب( محدودیت های طبیعی- کسب مزیت اقتصادی

 کدام گزینه کامل کننده موارد زیر است؟ - 12

الف( در کوتاه مدت، تولید و خلق ارزش افزوده به وسیله محصول ....... ، از بیکاری بهتر است. 

ب( ....... نشان دهنده عقالنیت محدود انسان است.

1( الف( غیر مزیتی با نگاه بلندمدت داشتن 

٢( الف( کم مزیت ب( خطا در تعیین فهرست کامل هزینه ضررها 

3( الف( با مزیت مطلق ب ( نگاه بلندمدت داشتن 

4( الف( با مزیت نسبی ب( خطا در تعیین فهرست کامل هزینه و ضررها
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 کدام گزینه با توجه به »قرارداد گات« صحیح نمی باشد؟- 13

1( این قرارداد در سال 1947 و بین 23 کشور نوشته شد.

2( این قرارداد یک قرارداد رسمی بود که بین برخی کشورها امضا شد.

3( قرارداد  گات بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل شد.

4( این قرارداد برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرانه کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابط تجاری بین خودشان امضا شد.

 کدام گزینه، پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 14

الف( اگر در کشوری خشک سالی حاکم باشد و دارای هیچ منابع و مزیت اقتصادی نباشد از چه صنایعی باید حمایت شود؟ 

ب( در چه صورت می توانیم بگوییم که رفاه کشور A نصف رفاه کشور B است؟ 

1( الف( صنایع نوزاد- ب( درصورتی که درآمد سرانه کشور A برحسب دالر برابری قدرت خرید، نصف درآمد سرانه کشور B باشد. 

2( الف( صنایع گلخانه ای ب( درصورتی که سرآمد سرانه کشور A برحسب نرخ دالر، نصف درآمد سرانه کشور B باشد.

3( الف( صنایع گلخانه ای ب( رفاه را تنها می توان برحسب کمیتی پیچیده از چند عامل، که ترکیب آن ها را اقتصاد تعیین می کند مشخص کرد.

4( الف( حمایت از خلق انرژی- ب( رفاه کیفی است و کمیتی عددی برای آن نمی توان تعیین کرد. 

 اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعه فرضی است، با توجه به مندرجات جدول: - 15

1320 واحدارزش پولی سپرده های پس انداز

2350 واحدارزش پولی مجموع سپرده های دیداری و غیر دیداری

3560 واحدارزش پولی مجموع اسکناس ها

14 ارزش اسکناس هاارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم

240 واحدارزش پولی سپرده های دیداری

الف( ارزش پولی موجودی سپرده های مدت دار کدام است؟

ب( میزان نقدینگی کدام است؟ 

1( الف( 4۶0- ب( 4450

 2( الف( 790- ب( ۶800 

3( الف( 1030- ب( 4450

4( الف( 2110 ب( ۶800
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 درست نمی باشد؟ - 16
ً
 کدام گزینه تماما

1( افرادی که شغل آن ها خرید محصول در مرکز تولید و فروش آن در مناطق مصرف بین المللی است، در اصطالح »بازرگان« نامیده می شوند. 

2( یکی از دالیل تجارت بین المللی، تفاوت کشورها ازنظر در اختیار داشتن منابع طبیعی، معادن زیرزمینی و سرمایه ی انسانی متخصص است که به طول مثال برخی 

از آن ها از زمین های حاصلخیز و منابع آبی کافی و برخی دیگر از منابع زیرزمینی فراوان برخوردارند که در اصطالح به این تفاوت ها، وضعیت اقلیمی متفاوت می گویند. 

3( یکی از موانع گسترش تجارت بین الملل درگذشته، ناامنی و ضعف دولت ها در حاکمیت بر سرزمین خود بود.

4( دسترسی به علوم و فناوری های جدید و موفقیت در به کارگیری آن ها، موجبات افزایش تنوع و کیفیت کاالهای تولیدی و کاهش هزینه ها را فراهم می آورد.

کدام عبارت ها نادرست هستند؟ - 17

الف( هزینه ی فرصت همیشه در محاسبات »هزینه- فایده« لحاظ می شود. 

ب( مالک »بهترین بودن« این است که با استفاده از منابع و امکانات بتوان به توسعه ی پایدار در تمام زمینه ها دست یافت. 

 در 
ً
ج( انسان هایی که عقالنیت محدود دارند، ممکن است در مورد »روش انتخاب« )هزینه- فایده( دچار اشتباه شده و منافع را صرفا

منافع مادی منظور کنند. 

چون  مواردی  مطالعه ی  به  انسان،  نامحدود  نیازهای  و  کمیاب  تولید  عوامل  و  منابع  بین  رابطه ی  مطالعه ی  بر  عالوه  اقتصاد  علم  د( 

اطالعات، انگیزه ها، توانایی ها، نحوه توزیع فرصت ها و ... که در انتخاب های بشر مؤثرند، نیز می پردازد. 

هـ( ضروری یا تجملی بودن کاال یک مفهوم اقتصادی است؛ یعنی درصورتی که یک کاال در بازار مورد استقبال و یا خرید مصرف کنندگان 

قرار نگیرد، مشمول واژه ی ضروری یا تجملی نمی شود. 

و( قابلیت مصارف متعدد منابع و امکانات موجب محدودیت انسان در بهره برداری از منابع و امکانات در دسترس می شود. 

ز( در تعریف کاالی واسطه ای باید گفت که این کاال به عنوان تولید یک بنگاه توسط سایر بنگاه ها خریداری و برای ادامه ی فرآیند تولید 

و تبدیل به کاالهای دیگر مورداستفاده قرار می گیرد.

4( ج- و- ز 3( الف- ب- ج- هـ   2( ب- د- هم- و -ز   1( د- و  

 کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 18

الف( »ارزش افزوده« در کدام مرحله با مراحل تولید ایجاد می شود؟ 

ب( عبارت نادرست را انتخاب کنید. 

1( الف( در تمام مراحل مختلف تولید یک کاال یا خدمات نهایی ب( از آنجایی که پروردگار خالق اشیاء است، انسان هیچ اختیاری برای ایجاد تغییر در مواد و 

محیط پیرامون خود ندارد. 

گاهانه قادر به ایجاد تغییر در مواد و محیط پیرامون خود به منظور  2( الف( در تمام مراحل تولید یک کاال یا خدمات واسطه ای ب( انسان با برنامه ریزی و به صورت آ

تولید می باشد. 

3( الف( صرفًا در مرحله ی آخر تولید یک کاال یا خدمات نهایی ب( انسان ها با ایجاد ارزش بازاری و مبادالتی در مواد و محیط پیرامون خود، آن ها را دارای مفهوم 

اقتصادی کاال می کنند. 

4( الف( صرفًا در مرحله ی اول تولید یک کاال یا خدمات واسطه ای ب( انسان با به کارگیری نیروی عقل و ایجاد نوآوری در مواد پیرامون خود و احیای آن ها به 

خلق اشیاء می باشد.
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 کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ - 1۹

الف( بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، دامداری، صنعت و تجارت است که مکمل بخش خصوصی 

و تعاونی است. 

معنوی  تأمین  به  افراد  کار  ساعت  که  باشد  شکلی  به  باید  کشور  اقتصادی  برنامه ی  تنظیم  که  است  شده  ذکر  اساسی  قانون  در  ب( 

نیازهایشان آسیبی نرساند. 

آن  تدوینگران  دیدگاه  مبنای  بر  و  تدوین شده  کشور  آن  حکومت  بر  حاکم  روح  اساس  بر  اساسی  قانون  هر  ضوابط  و  قوانین  ج( 

می شود.  نوشته 

د( کارگر در برخی کشورها )مثل بنگالدش( بسیار ارزان است. به همین دلیل مارک های تجاری معروف دنیا، اغلب کارخانه های خود را 

به آن کشورها منتقل می کنند. 

 در حال انتقال از مزیت های با ارزش افزوده ی کمتر به مزیت های با ارزش افزوده ی بیش تر هستند. 
ً
هـ( کشورهای موفق دائما

و( محصوالتی که دارای مزیت مطلق و نسبی هستند، باعث می شوند تا خانوارها و کشورها از کاهش رفاه خود جلوگیری کنند. 

2( ص-غ- ص- ص-غ- ص  1( ص-غ- ص-غ- غ -غ  

4( غ- ص-غ - ص- ص- ص 3( غ- ص-غ- غ- ص- غ  

 کدام گزینه به پرسش های زیر به صورت کامل و کافی پاسخ می دهد؟ - 20

الف( این که خشکبار در آب وهوای ایران و میوه های استوایی در کشورهای استوایی به عمل می آیند، مربوط به کدام یک از علل روی 

آوردن ملت ها به تجارت است؟ 

ب( عبارت »روابط اقتصادی کشورها به تجارت بین الملل محدود است.« درست است یا نادرست؟ 

ج( موضوع کلی اصل 50 قانون اساسی کدام است؟ 

د( درآمدهای نفتی در دوران پهلوی چگونه باعث تشدید بیماری اقتصاد ایران شد؟ 

1( الف( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید ب( درست ج( توسعه ی پایدار و رعایت عدالت بین نسلی د( تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای پیشرفته 

2( الف( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید ب( درست ج( منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف د( توسعه ی ظاهری و سطحی به وسیله ی صنایع مونتاژ 

3( الف( وضعیت اقلیمی متفاوت ب( نادرست ج( منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف د( توسعه ی ظاهری و سطحی به وسیله ی صنایع مونتاژ 

4( الف( وضعیت اقلیمی متفاوت ب ( نادرست ج( توسعه ی پایدار و رعایت عدالت بین نسلی د( تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای پیشرفته

y را باقیمت های یکسان تولید - 21 x و  B به یک اندازه نیروی کار، سرمایه و دانش فنی داشته باشند و کاالی  A و   اگر کشورهای 

کنند؛ کشور A، 20 واحد x و 80 واحد ال تولید می کند. کشور B هم 40 واحد x و 30 واحد y تولید می کند. با توجه به اطالعات داده شده 

می توان گفت: 

1( کشور نسبت به کشور B در تولید کاالی x مزیت نسبی دارد. 

2( در کشور B کاالی x نسبت به کاالی y مزیت مطلق دارد. 

3( در کشور A کاالی x نسبت به کاالی y مزیت مطلق دارد. 

4( کشور B نسبت به کشور A در تولید کاالی x مزیت مطلق دارد.
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 کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر را دربر می گیرد؟ - 22

الف( علت تشکیل اتحادیه های اقتصادی کدام است؟ 

ب( در فضای جهانی، اقتصاد تک محصولی ............. و .............. است. 

ج( فصل ...... قانون اساسی جمهوری اسالمی که شامل اصول .......... تا .......... می شود، مربوط به مسائل اقتصادی است. 

د( کدام یک از عوامل افزایش حضور دولت در اقتصاد بعد از انقالب است؟ 

1( الف( افزایش مبادالت تجاری و کاهش موانع آن ب( شکننده- آسیب پذیر ج( چهارم- چهل و سوم- پنجاه و پنجم د( شرایط جنگی موجب افزایش دخالت 

دولت در اقتصاد است. 

٢( الف( افزایش مبادالت تجاری و کاهش موانع آن ب( شکننده- آسیب پذیر ج( پنجم- پنجاه و پنجم- شصت و سوم د( شرایط انقالبی موجب افزایش دخالت 

دولت در اقتصاد است. 

3( الف( برقراری روابط تجاری بیش تر با کشورهای غیر دوست ب( تحریم پذیر- فقیر ج( پنجم- پنجاه و پنجم- شصت و سوم د( شرایط انقالبی موجب افزایش 

دخالت دولت در اقتصاد است. 

4( الف( برقراری روابط تجاری بیش تر با کشورهای غیر دوست ب( تحریم پذیر- فقیر ج( چهارم- چهل و سوم- پنجاه و پنجم د( شرایط جنگی موجب افزایش 

دخالت دولت در اقتصاد است.

 کدام گزینه دربرگیرنده ی پاسخ دو پرسش زیر است؟- 23

الف( کدام یک با مقاوم سازی اقتصادی مغایر است؟ 

ب( کدام یک از علل برقراری ارتباط تجاری با سایر کشورها است؟ 

1( الف( هر کشوری برای پیشرفت در همه ی زمینه ها باید بر خود تکیه کند، درنتیجه مفاهیمی مثل مزیت مطلق و مزیت نسبی معنای آن چنانی ندارد ب( کشورها 

از منابع یکسانی برخوردار نیستند و فناوری های مشابهی ندارند پس با یکدیگر وارد مبادله می شوند. 

2( الف( هر کشوری برای پیشرفت در همه ی زمینه ها باید بر خود تکیه کند، درنتیجه مفاهیمی مثل مزیت مطلق و مزیت نسبی معنای آن چنانی ندارد ب( تولید 

یک محصول در یک کشور به صرفه و در کشور دیگر این گونه نیست و در مورد کاالی دیگر این موضوع بالعکس است، همین یکسانی، پایه ی بده- بستان دو 

کشور است.

3( الف( باید نیروهای مولد یک کشور بر روی پای خود بایستند تا در صورت بروز بحران بتوانند در کنار هم وابسته ی بیگانگان نباشند ب( تولید یک محصول 

در یک کشور به صرفه و در کشور دیگر این گونه نیست و در مورد کاالی دیگر این موضوع بالعکس است، همین یکسانی، پایه ی بده- بستان دو کشور است. 

4( الف( باید نیروهای مولد یک کشور بر روی پای خود بایستند تا در صورت بروز بحران بتوانند در کنار هم وابسته ی بیگانگان نباشند ب( کشورها از منابع یکسانی 

برخوردار نیستند و فناوری های مشابهی ندارند پس با یکدیگر وارد مبادله می شوند.

 در کشور فرضی A و B را در نظر بگیرید. هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند و رایانه و گندم - 24

در هر دو کشور باقیمت های یکسان تولید می شود. هر دو کشور توانایی تولید رایانه و گندم را دارند. همچنین هر کشور 500 واحد منبع 

برای تولید دارد. کشور B برای تولید هر دستگاه رایانه 2 واحد از منابع خود را مصرف می کند و برای تولید هر تن گندم نیازمند 10 واحد از 

منابع است. در طرف مقابل کشور A برای تولید هر دستگاه رایانه 8 واحد از منابع کشورش را باید مصرف کند ولی تولید هر تن گندم در 

این کشور نیازمند استفاده از 2 واحد از منابع است. حال فرض کنید هر کشور نیمی از منابع خود را صرف تولید هرکدام از این محصوالت 

کند. در این صورت کدام گزینه صحیح است؟ 
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1( براساس اصل مزیت مطلق کشور A باید به تولید رایانه بپردازد و گندم موردنیاز خود را از کشور B وارد کند.

2( کشور A در تولید رایانه و گندم نسبت به کشور B مزیت اقتصادی ندارد. بنابراین براساس اصل مزیت نسبی کشور A باید در تولید رایانه متمرکز شود و گندم 

موردنیاز خود را از کشور B وارد کند. 

3( بر اساس اصل مزیت مطلق کشور B باید به تولید رایانه بپردازد و گندم موردنیاز خود را از کشور A وارد کند.

4( کشور B در تولید رایانه و گندم نسبت به کشور A مزیت اقتصادی ندارد. بنابراین براساس اصل مزیت نسبی کشور B باید در تولید گندم متمرکز شود و رایانه ی 

موردنیاز خود را از کشور A وارد کند.

 کدام یک از موارد زیر درست است؟ - 25

الف( تفاوت شغل »بازاریاب« و »بازرگان« این است که فقط »بازرگان« به خرید محصول در مراکز تولید و فروش آن در مناطق مصرف 

بین المللی می پردازد و این وظیفه ی »بازاریاب« نیست. 

ب( »فراهم کردن امکان تأمین کلیه ی نیازها در داخل«، »متنوع کردن کاالهای وارداتی« و »متنوع کردن کاالهای صادراتی« از راه های 

نزدیک شدن کشور به استقالل اقتصادی است. 

پ( پس از جنگ جهانی دوم ضرورت داشت که مقررات و قوانینی جهانی وضع شود و همچنین نهادهایی برای نظارت بر امور اقتصادی 

و مالی مانند WTO و ASEAN و IMF تأسیس شوند. 

ت( اصل 2۹ قانون اساسی در رابطه با تأمین اجتماعی و اصل های 51 تا 55 در رابطه با امور مالی و دولت است و اصل 48 به عدالت 

منطقه ای و استانی اشاره دارد.

4( پ و ت 3( ب و پ  2( الف و ت   1( ب و الف  

 فرض کنید سه کشور A، B و C دو کاالی کامپیوتر و تلویزیون را با دانش فنی، سرمایه و نیروی کار یکسان تولید کرده اند. با توجه - 26

به جدول زیر عبارت کدام گزینه نادرست است؟ 

کاال

کشور
تلویزیونکامپیوتر

A1۹2 واحد220 واحد

B185 واحد235 واحد

C180 واحد210 واحد

1( کشور A در تولید تلویزیون مزیت مطلق دارد. 

2( کشور B در تولید کامپیوتر مزیت مطلق دارد. 

3( کشور A تلویزیون را در داخل تولید می کند و کامپیوتر را از کشور B وارد می کند. 

4( کشور C در تولید هیچ کاالیی مزیت مطلق ندارد اما در تولید تلویزیون مزیت نسبی دارد.

 کدام گزینه از دالیل مبادالت میان کشورها، نیست؟ - 27

2( یکسان نبودن قدرت سیاسی کشورها  1( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها 

4( تفاوت های اقلیمی و آب وهوایی 3( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری  
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 صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟- 28

- با وجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد، اما در عمل دولت های گوناگون با روند تجارت بین الملل یکسان 

برخورد نکرده اند.

- کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل )برتن وودز( در سال 1۹50 تشکیل و نتیجه ی آن تشکیل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بود. 

- در سال 1۹42، 35 کشور قراردادی غیررسمی به نام قرارداد تجارت جهانی را امضا کردند. بعدها این قرارداد به سازمان دائمی گات 

تبدیل شد.

- سال 1۹۹2، آمریکا و کانادا و مکزیک، پیمان تجارت آزاد )مشهور به پیمان نفتا( را امضا کردند. 

2( ص-غ - ص- ص  1( ص-غ –غ - ص  

4( ص- ص-غ - ص 3( ص- ص -غ –غ 

 با فرض این که هر سه کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند، با توجه به اصل مزیت مطلق کدام - 2۹

کشور باید به تولید گندم بپردازد و کدام کشور باید از اصل مزیت نسبی استفاده کند و چرا؟ 

1( پاکستان- هند، زیرا در تولید گندم نسبت به دو کشور دیگر مزیت ندارد. 

2( هند- پاکستان، زیرا در تولید برنج نسبت به دو کشور دیگر مزیت ندارد. 

3( پاکستان- کنیا، زیرا هیچ یک از دو کاال را به صرفه تولید نمی کند. 

4( هند- کنیا، زیرا در تولید هیچ یک از محصوالت نسبت به دو کشور دیگر مزیت مطلق اقتصادی ندارد.

 چندملیتی بودن در کدام کاالها بیش تر مشاهده می شود و پایه ی بده- بستان دو کشور، ناشی از چیست؟- 30

1( محصوالتی که از فناوری های پیشرفته تری بهره می برند- به صرفه بودن تولید یک کاال در یک کشور و صرفه ی اقتصادی نداشتن آن در کشور دیگر 

2( کاالهای واسطه ای- تفاوت در دسترسی به فناوری و متفاوت بودن نرخ ارز 

3( محصوالتی که از فناوری های پیشرفته تری بهره می برند- تفاوت در دسترسی به فناوری و متفاوت بودن نرخ ارز 

4( کاالهای واسطه ای- به صرفه بودن تولید یک کاال در یک کشور و صرفه ی اقتصادی نداشتن آن در کشور دیگر

 در دوره ی بین دو جنگ جهانی، چه افرادی کنگره آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را افزایش دهد، این افزایش تا چه - 31

میزان بود و اقدام سایر کشورها در مقابل آن در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

1( کارگران و تولیدکنندگان- 52 درصد- در پیش گرفتن سیاست های حمایت گرایانه در مقابل تجارت آزاد 

2( سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان- 40 درصد- در پیش گرفتن سیاست های حمایت گرایانه در مقابل تجارت آزاد 

3( کارگران و تولیدکنندگان- 52 درصد- کاهش تجارت با آمریکا 

4( سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان- 40 درصد- کاهش تجارت با آمریکا
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 الف( در زمان های گذشته، کدام عامل »هزینه های تجارت« را به شدت افزایش می داد؟ - 32

ب( کدام مطلب در خصوص تجارت، نادرست است؟ 

ج( کشور الف کاالی A را به کشور ب صادر و کاالی B را از آن کشور وارد می نماید و هر دو کشور از اقدام خود سود می برند، در این 

صورت ........... . 

د( کدام کاالها و صنایع در همه ی کشورهای دنیا مشمول حمایت می شوند؟

1( الف( نبود وسایل حمل ونقل و راه های مناسب ب( از گذشته تا به امروز تجارت با روش های علمی انجام می گیرد. ج( کشور الف کاالی B را ارزان تر از کشور 

ب تولید می کند. د( کاالهای مصرفی و صنایع راهبردی 

2( الف( موانع قانونی و تجاری ب( هر کشور و سازمانی که نیروهای متخصص و آموزش دیده ی بیشتری در اختیار دارد، درزمینه ی تجارت موفق تر است. ج( 

کشور ب کاالی A را ارزان تر از کشور الف تولید می کند. د( کاالهای مصرفی و صنایع راهبردی 

3( الف( نبود وسایل حمل ونقل و راه های مناسب ب( از گذشته تا به امروز تجارت با روش های علمی انجام می گیرد. ج( کشور ب کاالی B را ارزان تر از کشور 

الف تولید می کند. د( کاالها و صنایع راهبردی و صنایع نوزاد 

4( الف( موانع قانونی و تجاری ب( هر کشور و سازمانی که نیروهای متخصص و آموزش دیده ی بیشتری در اختیار دارد، درزمینه ی تجارت موفق تر است. ج( 

کشور الف کاالی A را ارزان تر از کشور ب تولید می کند. د( کاالها و صنایع راهبردی و صنایع نوزاد

 عبارات کدام گزینه، بیان گر پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 33

الف( صنایعی که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی است، چه نام دارد؟ 

ب( دو مفهوم مزیت مطلق و مزیت نسبی که در هر زندگی جمعی اعم از شهری، منطقه ای و جهانی مطرح است، خانواده با کشور را 

به سوی چه چیزی سوق می دهد؟ 

پ( مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید از انواع کدام نوع از تحریم ها است؟ 

ت( چهارمین منطقه ی قدرتمند تجاری جهان کدام است؟ 

1( الف( گلخانه ای ب( شکوفایی اقتصاد پ( تحریم تجاری ت( سازمان کنفرانس اسالمی 

2( الف( صنایع نوزاد ب( تک محصولی شدن پ( تحریم تجاری ت( اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا 

3( الف( صنایع راهبردی ب( شکوفایی اقتصاد پ( تحریم مالی ت( سازمان کنفرانس اسالمی 

4( الف( صنایع راهبردی ب( تک محصولی شدن پ( تحریم مالی ت( اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا

 پاسخ کامل کننده موارد زیر در کدام گزینه است؟ - 34

الف( دلیل تک محصولی شدن خانواده کدام است؟ 

ب( در کشورهای توسعه نیافته چه چیزی کامل نیست؟ 

1( الف( عدم استفاده از مزیت نسبی و مطلق ب( برابری اقتصادی 

2( الف( استفاده از مزیت نسبی و مطلق ب( زنجیره خلق ارزش 

3( الف( استفاده از مزیت نسبی ب( برابری اقتصادی 

4( الف( استفاده از مزیت مطلق ب( زنجیره خلق ارزش
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 به ترتیب چرا »مبلی که نجار برای خانه اش می سازد« و »مبلمان دست دوم خریداری شده توسط یک خانواده« در تولید ناخالص - 35

داخلی محاسبه نمی شوند؟ 

1( اطالعات دقیقی از آن ها نداریم- محاسبه ی آن ها مشروعیت بخشی به این گونه فعالیت ها تلقی می شود. 

2( در مرحله ی اول محاسبه می شوند و نیاز به محاسبه ی مجدد نیست- محاسبه ی آن ها مشروعیت بخشی به این گونه فعالیت ها تلقی می شود. 

3( کارهایی که در خانه انجام می گیرد، بدون دستمزد است- در مرحله اول محاسبه می شوند و نیاز به محاسبه ی مجدد نیست. 

4( در مرحله ی اول محاسبه می شوند و نیاز به محاسبه ی مجدد نیست- کارهایی که در خانه انجام می گیرد، بدون دستمزد است.

 کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 36

الف( نام اختصاری صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 

ب( کدام نوع از تحریم ها به ترتیب درگذشته و امروز رایج بوده است؟ 

1( الف( WTO- INIF ب( تحریم های تجاری- تحریم های مالی

2( الف( IMF- WTO ب( تحریم های مالی- تحریم های تجاری 

3( الف( WTF- IMO ب( تحریم های مالی- تحریم های تجاری 

4( الف( IMF- WTO ب( تحریم های تجاری- تحریم های مالی

 کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 37

- درگذشته چه چیزی هزینه های تجارت را به شدت افزایش می داد؟

- به چه نوع محصوالتی، »محصوالت راهبردی« گفته می شود؟ 

1( نبود وسایل حمل ونقل و راه های مناسب- محصوالتی که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی هستند. 

2( نبود وسایل حمل ونقل و راه های مناسب- کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... انجام می شود. 

3( حمایت حاکمان از منابع داخلی و منع مراوده ی خارجی- محصوالتی که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی هستند. 

4( حمایت حاکمان از منابع داخلی و منع مراوده ی خارجی- کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... انجام می شود.

 عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 38

الف( آن کاالهایی که می تواند وسیله ای برای بهانه جویی و سلطه ی دشمن یا رقیب و ضعف و وابستگی کشور شود در اصطالح اقتصادی 

چه نام دارد و نمونه هایی از آن کدام است؟ 

W.T.O و ....... یا  I.M.F ب( مهم ترین سازمان های تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی عبارتند از: ....... یا

ج( مطلب زیر به کدام موضوع اشاره دارد؟ 

بلکه  خود  داخلی  پس اندازهای  نه تنها  ترتیب  بدین  تا  است،  خود  کشور  برای  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  پی  در  کشوری  »هر 

پس اندازهای کشورهای دیگر را نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های تولیدی داخل به کار گیرد.« 

د( متخصصان اقتصاد تحریم بامطالعه ی بیش از 140 نمونه ی تحریم اقتصادی در یک صد سال گذشته، معتقدند به طور متوسط پس از 

....... کفه ی »هزینه- فایده ی« تحریم به سمت ....... چرخیده است. 
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1( الف( محصوالت راهبردی- دارو، غذا و محصوالت کشاورزی ب( صندوق بین المللی پول- سازمان تجارت جهانی ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی 

کار و سرمایه- حرکت سرمایه د( 4 سال- فایده و منافع کشور تحریم شونده 

2( الف( محصوالت کاربردی- کاالهای موردنیاز روزمره و کاالهای نیمه ساخته و کاالهای بادوام ب( بانک بین المللی ترمیم و توسعه- موسسه ی مالی بین المللی 

ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه- حرکت سرمایه د( ۶ سال- فایده و منافع کشور تحریم کننده 

تولید-  عوامل  جابه جایی  ج(  توسعه-  بین المللی  سازمان  بین المللی-  مالی  موسسه ی  کشاورزی ب(  و محصوالت  غذا  دارو،  راهبردی-  الف( محصوالت   )3

سرمایه گذاری های استعماری در ممالک جهان سوم د( 4 سال- فایده و منافع کشور تحریم شونده 

4( الف( محصوالت کاربردی- صنایع نظامی و دفاعی، محصوالت کشاورزی ب( صندوق بین المللی پول- سازمان تجارت جهانی ج( مبادالت بین المللی در 

بازارهای نیروی کار و سرمایه- مصادره ی سرمایه های خارجی د( 2 سال- فایده و منافع کشور تحریم کننده

 هریک از موارد زیر به ترتیب به کدام یک از راه های نزدیک شدن یک کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی اشاره دارد؟ - 3۹

الف( کشور فرضی A فاقد معادن آبی و دریا است ولی می تواند با فناوری محصوالت شیالت تولید و صادر کند.

ب( کشور فرضی B درگذشته به درآمدهای ناشی از صادرات یک کاالی خاص وابسته بود به طوری که اگر بازار آن کاال دچار بحران می شد، 

اقتصاد آن کشور نیز مختل می شد. در سال های بعد دولت تالش کرد تا وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات آن کاال کاهش یابد. 

پ( کشور فرضی C کاالهای تولیدی و صادراتی خود را به کشورهای گوناگون در سراسر جهان صادر می کند. 

1( الف( ایجاد زنجیره ی کامل خلق ارزش ب( دور شدن از وضعیت تک محصولی پ( فراهم کردن امکان تأمین بعضی نیازها در داخل 

2( الف( فراهم کردن امکان تأمین بعضی نیازها در داخل ب( خلق مزیت های جدید اقتصادی پ( ایجاد زنجیره ی کامل خلق ارزش 

3( الف( خلق مزیت های جدید اقتصادی ب( دور شدن از وضعیت تک محصولی پ( گوناگون کردن بازارهای فروش کاالهای صادراتی 

4( الف( خلق مزیت های جدید اقتصادی ب( گوناگون کردن بازارهای فروش کاالهای صادراتی پ( ایجاد زنجیره ی کامل خلق ارزش

 کدام گزینه، در رابطه با مفهوم، معنا و تعریف اصطالحات اقتصادی صحیح است؟ - 40

١( اگر کشوری در تولید هیچ محصولی مزیت اقتصادی نداشته باشد، به این معنا است که نمی تواند به مزیت دست یابد. زیرا مزیت داشتن و نداشتن، مفهومی 

ایستا و دائمی است. 

2( زنجیره ی خلق ارزش، به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده اطالق می شود. 

3( سازمان کنفرانس اسالمی، صرفًا نهادی اقتصادی است و نهادهای اقتصادی و بازرگانی نظیر بانک توسعه ی تعاون و اتاق عمران و خدماتی اسالمی دارد. 

4( نام اختصاری اتحادیه ی ملل جنوب شرق آسیا، پاسفیک )APEC( است و این اتحادیه با چهار عضو، پس از نروژ، ژاپن، کره ی جنوبی و آمریکا پنجمین 

منطقه ی قدرتمند تجاری در جهان به شمار می رود.

 سه کشور فرضی A، B و C را در نظر بگیرید. هر سه کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند و غذا - 41

و پوشاک در هر سه کشور باقیمت های یکسان تولید می شود. کشور A محصوالت غذایی موردنیاز خود را از کشور B خریداری و وارد 

از  B خریداری و وارد می کند و  از کشور  نیز محصوالت غذایی خود را   C تأمین می کند. کشور  B را  می کند و پوشاک موردنیاز کشور 

محصوالت پوشاک خود استفاده می کند. اگر صنعت پوشاک کشور A نسبت به کشور C مزیت مطلق داشته باشد، عبارات کدام گزینه 

تمام درست خواهد بود؟ 

1( کشور A در صنعت محصوالت غذایی نسبت به کشور B مزیت مطلق دارد. 

2( کشور B در صنعت پوشاک نسبت به کشور A مزیت مطلق دارد. 

3( کشور C در صنعت پوشاک نسبت به کشور B مزیت مطلق دارد. 

4( کشور C در صنعت پوشاک نسبت به صنعت محصوالت غذایی مزیت نسبی دارد.
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 کدام گزینه در ارتباط با منابع تجارت بین الملل نادرست است؟ - 42

1( ادامه ی کار بسیاری از تولیدکنندگان به واردکردن ماشین آالت و لوازم یدکی یا مواد اولیه از دیگر کشورها بستگی دارد. 

2( واردات کاالهای خارجی به مصرف کنندگان امکان می دهد که از کاالهای گوناگون و ارزان استفاده کنند. 

3( صادرات کاال به خارج سبب می شود که تولیدکنندگان ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی را به دست آورند. 

4( درنتیجه ی تجارت بین الملل، تولیدکنندگان داخلی به منظور رقابت با تولیدکنندگان خارجی به تالش بیشتر برای تولید بهتر و کارآمدتر وادار می شوند.

 با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر که هزینه تولید هر کیلو از دو کاالی گندم و برنج را در دو کشور A و B نشان می دهد، - 43

گزینه ی مناسب کدام است؟

کاالها

کشورها
هزینه ی تولید هر کیلو برنجهزینه ی تولید هر کیلو گندم

A6301240 تومان

B1600 تومان450 تومان

1( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور A هر دو کاال را تولید می کند. 

2( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور B گندم و کشور A برنج را تولید می کند. 

3( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور A گندم و کشور B برنج را تولید می کند. 

4( بر اساس اصل مزیت مطلق، کشور B هر دو کاال را تولید می کند.

 کدام گزینه در خصوص سیاست های تجاری نادرست است؟ - 44

1( کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بر روی کاالهای وارداتی، انواع موانع تجاری مثل تعرفه های گمرکی، عوارض یا سهمیه ی وارداتی وضع می کنند. 

2( تخصیص یارانه های مختلف و ارائه ی انواع تسهیالت اقتصادی و حقوقی، از راه های تشویق صادرکنندگان داخلی برای نفوذ به بازارهای جهانی با تشویق 

سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در داخل است. 

3( معمواًل کاالها و صنایع راهبردی و هم چنین صنایع نوزاد که در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، تنها در کشورهای درحال توسعه 

مشمول حمایت می شوند. 

4( کشورها برحسب وضعیت اقتصادی خود، سیاست های تجاری مختلفی را اتخاذ می کنند.

 هریک از عبارات زیر به کدام عامل روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل اشاره دارد؟ - 45

الف( در برخی از کشورها در بخش کشاورزی از ابزارها و تکنولوژی های قدیمی و ابتدایی استفاده می شود و در برخی دیگر از ماشین آالت 

و ابزارهای نوین و پیشرفته استفاده می شود. 

ب( یک کشور منابع نفت و گاز فراوان دارد کشور دیگر زمین حاصل خیز و آب برای کشاورزی و کشور دیگر نیروی متخصص الکترونیک. 

پ( پسته مرغوب در کشور فرضی A تولید می شود و بادام و فندق خوب در کشور فرضی B تولید می شود.

1( الف( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید ب( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری پ( وضعیت اقلیمی متفاوت 

2( الف( وضعیت اقلیمی متفاوت ب( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید ب( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری 

3( الف( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری ب( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید پ( وضعیت اقلیمی متفاوت 

4( الف( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری ب( وضعیت اقلیمی متفاوت پ( یکسان نبودن منافع و عوامل تولید
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 عبارت کدام گزینه بیان گر پاسخ صحیح پرسش های زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل می کند؟- 46

الف( عبارت کدام گزینه به تحریم های تجاری اشاره دارد؟ 

ب( درگذشته تحریم های ............ بیش از تحریم های ............ رایج بود. 

ج( چگونه یک کشور در شرایط تحریم می تواند اقتصاد درون زا را محقق سازد؟ 

1( الف( مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولیدمثل سرمایه ب( تجاری- مالی ج( با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و 

مزیت های اقتصادی و رقابتی کسب کند. 

2( الف( مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها ب( تجاری- مالی ج( با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و مزیت های اقتصادی و رقابتی 

کسب کند. 

3( الف( مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولیدمثل سرمایه ب( مالی- تجاری ج( با تنوع در منابع درآمدی کشور و تأکید بر اصالح 

نظام مالیاتی 

4( الف( مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها ب( مالی- تجاری ج( با تنوع در منابع درآمدی کشور و تأکید بر اصالح نظام مالیاتی

 به ترتیب هر یک از موارد زیر در ارتباط با کدام یک از موانع گسترش تجارت بین الملل درگذشته است؟- 47

- حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی، هرگونه مراوده ی خارجی را تهدید تلقی می کردند و اجازه ی گسترش روابط اقتصادی 

بین المللی را نمی دادند.

- حمل ونقل کاالها فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام می گرفت.

- تولیدکنندگان مقادیر محدودی کاال تولید می گردند و هرگز از تولیدات دیگران بهره می بردند. 

1( هزینه های تجارت- موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- هزینه های تجارت 

2( موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- هزینه های تجارت- هزینه های تجارت 

3( موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها- هزینه های تجارت 

4( هزینه های تجارت- هزینه های تجارت- موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها 

C نشان - 48 با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر که هر هزینه تولید دو کاالها کاالی گندم و برنج را در سه کشور A، B و   

می دهد: )با فرض این که هر سه کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند.( 

کاالها

کشورها
برنجگندم

A1150 تومان710 تومان

B1300 تومان500 تومان

C1250 تومان450 تومان
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الف( کدام کشور در تولید گندم مزیت مطلق دارد؟

ب( بدون در نظر گرفتن هزینه های حمل ونقل و با توجه به وضعیت کشور، کدام رابطه توجیه اقتصادی دارد؟

ج( کشور B در تولید کدام کاال باید متمرکز شود؟ 

1( الف( کشور A ب( کشور A، گندم را در داخل تولید کند و برنج موردنیاز خود را از کشور C وارد کند. ج( گندم 

2( الف( کشور A ب( کشور A، برنج را در داخل تولید کند و گندم موردنیاز خود را از کشور C وارد کند. ج( برنج

3( الف( کشور C ب( کشور A، برنج را در داخل تولید کند و گندم موردنیاز خود را از کشور C وارد کند. ج( گندم 

4( الف( کشور C ب( کشور A، هر دو کاالی برنج و گندم موردنیاز خود را از کشور C وارد کند ج( برنج

 کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟ - 4۹

الف( کدام مورد، ردیف فعالیت های مربوط به خدمات بانکی نیست؟ 

 باید در طرح های مشخص، تولیدی، عمرانی و یا خدماتی به کار گرفته شود و در 
ً
ب( در استفاده از کدام مورد، وجود دریافتی حتما

استفاده از کدام مورد برای وام گیرنده محدودیت خاصی وجود ندارد؟ 

ج( مطلب زیر مربوط به کدام یک از عوامل روی آوری کشورها به تجارت بین الملل است؟ 

»بعضی کشورها از زمین های حاصلخیز و منابع آبی کافی، برخی از منابع زیرزمینی فراوان و برخی دیگر از نیروی انسانی متخصص 

بهره مندند. برای مثال: کشور ایران دارای منابع نفت و گاز فراوان است. در کشور استرالیا زمین های حاصل خیز و آب کافی برای 

محصوالت کشاورزی فراوان یافت می شود و کشور ژاپن در حوزه الکترونیک نیروی متخصص فراوان در اختیار دارد.« 

د( کدام عبارت، در رابطه با مهم ترین اهداف سازمان همکاری اقتصادی، نادرست است؟

1( الف( پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آن ها ب( اوراق سهام- اوراق قرضه ج( شرایط اقلیمی متفاوت د( بهبود شرایط برای توسعه ی اقتصادی 

پایدار کشورهای عضو 

2( الف( نقل وانتقال وجود در داخل کشور ب( اسناد خزانه- اوراق مشارکت ج( تنوع و تعدد نیازها و متفاوت بودن آن ها در مناطق مختلف د( تهیه ی برنامه ی 

مشترک برای توسعه ی منابع انسانی 

3( الف( وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها ب( اوراق قرضه- اوراق مشارکت ج( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به 

تکنولوژی د( اتخاذ تدابیری برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه اکو

برنامه های  تولید د( تسریع در  نبودن منابع و عوامل  اوراق قرضه ج( یکسان  اوراق مشارکت-  بانک ها ب(  قانونی و موجودی نقدی  الف( نگه داری ذخایر   )4

توسعه ی زیربناهای شبکه های بزرگ آبرسانی، ساخت نیروگاه های پتروشیمی

 کدام گزینه، دربردارنده ی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 50

الف( بانک ».......« مستقر در جّده ».......« بوده و بانک ».......« محسوب می شود. 

ب( عالوه بر خرید حضوری روش دیگر برای سرمایه گذاری در بورس کدام است؟ 

ج( مطلب زیر مربوط به چیست؟ 

»هر کشوری در پی جذب سرمایه گذاری های 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 تولیدی داخل به کار گیرد.« 

د( مطلب زیر مربوطه به چیست؟ 

»در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است 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 ولی در اسالم ».......« است و از آن نیز 

جزء کارآیی بهتر در راه وصول به مقصد و منظور مطلوب، انتظار دیگری نمی توان داشت.« 
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1( الف( توسعه تعاونی جهان اسالم- وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی- تعاونی اسالمی ب( از طریق اینترنت ثبت نام کرده و رسید واریز مبلغ سرمایه گذاری 

را به کارگزاری مربوط ارسال نمایند ج( جابه جایی عوامل تولید- فرار سرمایه ها به خارج د( اصل 44 قانون اساسی- اقتصاد هدف است به وسیله. 

2( الف( توسعه ی تعاونی جهان اسالم- وابسته به سازمان ممالک اسالمی حوزه خلیج فارس- توسعه ای ب( با ثبت نام در اینترنت تأیید عضویت خود را از سامانه ی 

معامالتی بورس درخواست نمایند. ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه- مصادره ی سرمایه های خارجی د( مقدمه ی قانون اساسی- اقتصاد 

هدف است نه وسیله. 

3( الف( توسعه ی اسالمی- وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی- توسعه ای ب( اشخاص می توانند از طریق اینترنت نیز به خرید اقدام کنند و پس از عملیات، 

نمونه ی چاپی آن را به عنوان رسید دریافت نمایند. ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه- حرکت سرمایه د( مقدمه ی قانون اساسی- اقتصاد 

وسیله است به هدف. 

4( الف( توسعه ی اسالمی- وابسته به سازمان ممالک اسالمی حوزه خلیج فارس- تعاونی اسالمی ب( اشخاص می توانند از طریق اینترنت به خرید سهام در 

بورس اقدام کرده و تأیید عضویت خود را از سامانه ی معامالتی بورس تقاضا نمایند. ج( جابه جایی عوامل تولید- سرمایه گذاری های استعماری در ممالک جهان 

سوم د( اصل 44 قانون اساسی- اقتصاد وسیله است نه هدف.

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ - 51

1( تجارت جهانی منافع را افزایش می دهد به شرط این که منافع حاصل از تجارت، عادالنه تقسیم شود و از سوی برخی کشورهای قدرتمند مصادره نشود. 

2( به وجوهی که مردم به دالیل مختلف به بانک ها می پردازند، سپرده می گویند. 

3( دولت برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود بسته سیاست های مالی را اجرا می کند. 

4( با دقت در شعارهای سال مشخص می شود که بیش از نیمی از شعارهای سال به موضوع اقتصاد مقاومتی مربوط است، به طور مثال در سال 91 و 92 به 

ترتیب بر جهاد اقتصادی و تولید ملی تأکید شده است.

 از کدام طریق کشورها می توانند کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش دهند؟ - 52

1( با تک محصولی شدن و تقسیم کار و تولید محصول یا محصوالتی که نسبت به محصوالت دیگر مقرون به صرفه تر باشد و ایجاد مزیت اقتصادی 

2( با توجه به برتری با مزیت نسبی خود در تولید یک یا چند کاال و انتقال منابع از بخش های بدون مزیت به بخش های دارای مزیت 

3( با تخصص و تمرکز برت لوید محصوالتی که در تولید آن ها مزیت مطلق دارند و واردکردن سایر کاالهایی که در تولید آن ها مزیت نسبی دارند از کشورهای دیگر 

4( با تمرکز به مزیت های بالفعلی که در اختیار کشور قرار دارد و انتقال از مزیت هایی با ارزش افزوده کمتر به مزیت های دارای ارزش افزوده بیشتر

 کدام مورد، جمله ها و عبارت های زیر را کامل می کند؟ - 53

الف( این عبارت: »مثل انسان تشنه ای که تشنگی خود را با آب دریا برطرف کند که در این صورت تشنه تر خواهد شد.« به کدام موضوع 

اشاره دارد؟ 

ب( کدام مورد، از جمله نقش ها و وظایف سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی یا منطقه ای است؟ 

ج( شیب منحنی تقاضا و کشش قیمتی تقاضا هرکدام به ترتیب بیان گر چیست؟
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1( الف( پیگیری نیازهای کاذب و یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی کمال جویی انسان را به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می کند. ب( به کمک آن ها روابط اقتصادی 

بین کشورها رونق بیشتری پیدا می کند. ج( درجه ی حساسیت مصرف کننده نسبت به قیمت است و اگر کشش قیمتی تقاضا زیاد باشد یعنی کاال ضروری است. 

٢( الف( انسانی که در رفع نیازهای خود، مراتب نیازها را به خوبی طی نکند، هیچ گاه احساس بی نیازی نمی کند. ب( به تولید محصوالت و تأمین برخی نیازهای عمومی 

و مبادله ی آن ها با یکدیگر کمک شایانی می کنند. ج( میزان اهمیت کاال را برای مصرف کننده نشان می دهد و در مورد کاالی تجملی، کشش قیمتی تقاضا کم است. 

3( الف( اگر انسان به خلق نیازهای کاذب برای خود اقدام کند، حس کمال جویی اش سیراب می شود. ب( با وجود آن ها روابط و مبادالت مختلف تجاری و اقتصادی در 

داخل و خارج از کشورها گسترش می یابد. ج( درجه اهمیت یک کاال را برای مصرف کنندگان نشان می دهد و در مورد کاالهای لوکس، کشش قیمتی تقاضا زیاد است.

4( الف( انسان در نیازهای مادی و حیوانی موجب می شود کمال جویی او به نوعی سیری ناپذیری تبدیل شود. ب( به کمک آن ها حقوق همه طرف های درگیر 

در تجارت جهانی حفظ می شود. ج( میزان حساسیت مقدار تقاضای فرد نسبت به قیمت کاالست و اگر کشش قیمتی تقاضا کم باشد، یعنی کاال ضروری است.

 کدام یک از گزینه های زیر، پاسخ مناسبی برای سؤاالت زیر می باشد؟ )به ترتیب( - 54

الف( مالک انتخاب سیاست تجاری دولت ها چیست؟ 

ب( تولید کاالها و خدمات کدام نوع محصول بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار انجام می شود؟ 

2( وضعیت تجاری- صنایع نوزاد  1( وضعیت اقتصادی- صنایع نوزاد 

4( وضعیت تجاری- محصوالت راهبردی 3( وضعیت اقتصادی- محصوالت راهبردی 

 فرض کنید که می خواهید در کشور دیگری که هیچ شناختی از آن ندارید صنعتی را راه بیندازید که مشمول حمایت دولتی شود، - 55

کدام صنعت زیر را در نظر می گیرید؟ 

4( نوشت افزار 3( پوشاک   2( برق و گاز  1( سنگ های قیمتی  

 کدام گزینه جواب کامل و صحیح سؤاالت زیر است؟ - 56

الف( کدام یک از فعالیت های مؤسسات مالی، کار اصلی آن ها در ابتدای کار نبوده است؟ 

ب( اعتبار مؤسسات مالی درگذشته چه دلیلی داشت؟ 

1( الف: تأمین اعتبار- ب: بازرگان معروف 

2( الف: محافظت از پول-ب: مبادالت بیش تر 

3( الف: ارائه خدمات حمل ونقل پول- ب: بازرگانان معروف 

4( الف: ارائه خدمات حمل ونقل پول- ب: مبادالت بیشتر

 کدام عبارت به دلیل کاهش هزینه های تجارت به درستی اشاره کرده است و کدام سازمان ها از جمله سازمان های تأثیرگذار بر - 57

اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی به شمار می رود؟ 

)WTO( و سازمان تجارت جهانی )IMF( پیدایش صنعت بخار، حمل ونقل ریلی و هوانوردی- صندوق بین المللی پول )1

2( انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان در قرون 12، 13 میالدی و انقالب صنعتی اروپاییان در قرن 15- صندوق بین المللی پول )IFM1( و سازمان تجارت 

)WOT( جهانی

)WOT( و سازمان تجارت جهانی )IFN( پیدایش صنعت بخار، حمل ونقل ریلی و هوانوردی- صندوق بین المللی پول )3

4( انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان در قرون 12، 13 میالدی و انقالب صنعتی اروپاییان در قرن 15- صندوق بین المللی پول )IFM( و سازمان تجارت 

)WOT( جهانی
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 کدام گزینه، پاسخ درست جای خالی های زیر است؟- 58

»بازاریاب بین المللی با ....... زمینه ی ....... را برای کشورهای مختلف فراهم می کند، همچنین امروزه تجارت به علت ............ و 

.......... با روش علمی انجام می شود.« 

1( صرف هزینه و داشتن تخصص درزمینه ی فروش کاال در سطح جهانی- رونق تجارت- کیفیت باالی کاالهای تولیدشده- افزایش تولیدکنندگان مختلف 

2( اطالع از بازارها و نیازهای کشورهای مختلف و عالیق مصرف کنندگان خارجی- رونق اقتصادی- گوناگون شدن کاالهای تولیدشده- گسترش تجارت بین المللی 

3( صرف هزینه و داشتن تخصص درزمینه ی فروش کاال در سطح جهانی- رونق تجارت- گوناگون شدن کاالهای تولیدشده- گسترش تجارت بین المللی 

4( اطالع از بازارها و نیازهای کشورهای مختلف و عالیق مصرف کنندگان خارجی- رونق اقتصادی- کیفیت باالی کاالهای تولیدشده- افزایش تولیدکنندگان مختلف

 کدام گزینه نادرست است؟ - 5۹

1( متخصصان اقتصاد تحریم بامطالعه ی بیش از 140 نمونه تحریم اقتصادی در یک صد سال گذشته معتقدند به طور متوسط پس از چهار سال کفه ی هزینه- 

فایده تحریم به سمت فایده و منافع کشور تحریم شونده چرخیده است. 

2( مزیت داشتن یا نداشتن، مفهومی ایستا و دائمی نیست. به عبارت دیگر اگر کشوری به دلیل محدودیت های طبیعی، مزیت اقتصادی نداشته باشد، نمی تواند 

به مزیت دست یابد. 

3( گسترش مبادالت و تعامالت جهانی در قرن گذشته، ضرورت وضع مقررات و قوانین جهانی و تأسیس سازمان های تنظیم کننده و ناظر بر امور اقتصادی و 

مالی را بیش ازپیش مطرح کرد. 

4( کشورهای موفق، پیوسته در حال انتقال از مزیت هایی با ارزش افزوده ی کمتر به مزیت های با ارزش افزوده ی بیشتر هستند.

 چند عامل زیر موجب کاهش هزینه های تجارت نه تنها در داخل بلکه در خارج از مرزها شد؟ - 60

انقالب دریانوردی                                          پیشرفت دانش فنی                                           وجود امنیت نسبی در سرزمین ها 

گوناگونی و تنوع شرایط اقلیمی                گوناگونی شرایط کشاورزی

5 )4  4 )3  3 )2   2 )1

 در ارتباط با »ضرورت تعامالت بین المللی و حضور جهانی«، کدام گزینه درست است؟ - 61

1( تأکید بر استقالل اقتصادی به معنی رسیدن به خودکفایی در تمامی زمینه ها و جایگزینی تولیدات ملی و قطع واردات و تجارت اقتصادی است. 

2( اقتصاددانان هوشمند با تالش فراوان درصدد افزایش توانمندی تولیدات داخلی و کاهش فرصت های بین المللی برای همکاری های دوجانبه هستند. 

3( انزوا و گوشه گیری از اقتصاد بین المللی پیامد نادیده گرفتن حجم زیاد واردات از دیگر کشورها و رقابت در عرصه ی شناسایی این فرصت هاست. 

4( کشورهایی در عرصه ی تجارت بین الملل موفق خواهند بود که ضمن افزایش توان تولیدی خود، همکاری های دوجانبه ی بین المللی با دیگر کشورها را نیز 

افزایش دهند.

 کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 62

الف( به افرادی که شغل آن ها خرید محصول در مرکز تولید و فروش آن در مناطق مصرف بین المللی است، چه می گویند؟ 

ب( کدام گزینه مهم ترین عامل موفقیت کشورها درزمینه ی تجارت جهانی است؟

2( الف: بازرگان ب: تنوع منابع طبیعی و معادن زیرزمینی  1( الف: تاجر ب: فراوانی نیروهای متخصص و آموزش دیده  

4( الف: عامل ب: هموارسازی موانع قانونی 3( الف: بازاریاب ب: امکان ایجاد گونه های متفاوت تولید  
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 کدام گزینه از سیاست های تجاری ای می باشد که کشورها برای تشویق صادرکنندگان خود به منظور نفوذ به بازارهای جهانی به - 63

کار می برند؟ 

2( تعیین عوارض وارداتی با سهمیه ی وارداتی  1( وضع موانع تجاری و تعرفه های گمرکی  

4( ارائه ی یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی و حقوقی 3( تعیین محدودیت های مقداری برای صادرات  

 کشور اسپانیا با توجه به این که امکانات کاشت زعفران باکیفیت را ندارد، اما با تکیه بر دانش و فناوری موفق به تولید محصوالت - 64

فرآوری شده از زعفران ایران شده است، در همین راستا هر کیلو زعفران ایران را با قیمت 2000 دالر خریداری کرده و به عنوان یکی از 

بزرگ ترین خریداران زعفران ایرانی شناخته می شود. این اقدام با کدام یک از مفاهیم اقتصادی در این زمینه مطابقت دارد؟ 

2( احیای مزیت های بالقوه  1( تقویت مزیت های بالفعل  

4( تبدیل مزیت های مطلق به نسبی 3( خلق مزیت های اقتصادی جدید  

 کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 65

الف( اساس شکل گیری روابط اقتصادی بین انسان ها چیست؟ 

ب( درگذشته کدام عامل در تجارت بین الملل موجب افزایش هزینه ها می شد؟

1( الف: گسترش تکنولوژی و ارتباطات ب: قوانین نامناسب 

2( الف: نیاز به برقراری ارتباط با یکدیگر به دلیل توانایی ها و خواسته های گوناگون ب: نبود وسایل حمل ونقل

3( الف: گسترش تکنولوژی و ارتباطات ب: نبود وسایل حمل ونقل 

4( الف: نیاز به برقراری ارتباط با یکدیگر به دلیل توانایی ها و خواسته های گوناگون ب: قوانین نامناسب

 کشورها جهت دستیابی به استقالل اقتصادی، اهمیت ویژه ای برای رعایت »اصل مزیت نسبی« قائل هستند. کدام گزینه تعریف - 66

درستی را از این مزیت بیان نموده است؟ 

1( کشورها برای دستیابی به خودکفایی باید به تولید تمامی کاالها اقدام نمایند. 

2( کشورها برای مبارزه با بیکاری باید اقدام به تولید و خلق ارزش افزوده در محصوالت غیر مزیتی نمایند. 

3( هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط کمتر باشد. 

4( هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر کاالها در کشور کمتر باشد.

 کدام مطلب، روی آوری کشورها به تجارت »بین الملل« را توجیه پذیر و قابل پذیرش می سازد؟ - 67

1( برخی از کشورها از زمین های حاصلخیز و منابع آبی کافی، برخی از منابع زیرزمینی فراوان و برخی از نیروی انسانی متخصص بهره مندند. 

2( مردم هر کشور »نیازهای گوناگونی« دارند که اغلب »امکانات داخلی« برای آن ها کافی نیست. 

3( بدیهی است که دسترسی به علوم و فناوری های جدید و توفیق در به کارگیری آن ها موجبات افزایش تنوع و کیفیت کاالهای تولیدی و کاهش »هزینه ها« را 

فراهم می آورد. 

4( تولیدکنندگان معمواًل فرصت، تخصص و امکانات الزم برای فراموش »تولیدات« خود به مصرف کنندگان کشورهای دیگر را ندارند به همین دلیل این کار از 

طریق افرادی صورت می گیرد که به »تاجر« یا »بازرگان« معروفند.
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 یکی از ابزارهای رقابت و جنگ اقتصادی »تحریم اقتصادی است. در رابطه با اهداف کشورهای قدرتمند از استفاده از این ابزار - 68

کدام گزینه« نادرست است؟

2( تشویق و ترغیب کشور تحریم شونده به تمکین از اصول تجارت بین الملل  1( براندازی با اعمال فشار  

4( ابزار مکمل جنگ نظامی 3( کسب منافع بیشتر  

 معنا و مفهوم انواع تحریم های اقتصادی در کدام گزینه مطرح شده است؟ امروزه با جهانی شدن اقتصاد، از میزان تأثیرگذاری - 6۹

کدام نوع تحریم کاسته شده و بعد از چه زمانی میزان تأثیرگذاری تحریم »............« افزایش یافته است؟ 

1( تحریم: تجاری: تحریم واردات مواد غذایی و صادرات مواد اولیه، تحریم مالی: مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی بانک ها با بیمه ها- تحریم تجاری: جنگ 

جهانی دوم- تحریم مالی 

2( تحریم: مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات- تحریم مالی: مانع تراشی در مقابل خدمات و عوامل تولید و صدور ورود سرمایه- تحریم مالی- آغاز جنگ 

سرد- تحریم تجاری 

3( تحریم: تجاری: تحریم واردات مواد غذایی و صادرات اولیه تحریم مالی: مانع تراشی در مقابل خدمات و عوامل تولید صدور و ورود سرمایه- تحریم مالی- آغاز 

جنگ سرد- تحریم تجاری 

4( تحریم تجاری: مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات- تحریم مالی: مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها- بیمه ها- تحریم تجاری- جنگ جهانی 

دوم- تحریم مالی

 کدام یک از عبارات زیر در رابطه با واقعیت نادرست است؟ - 70

1( دو مفهوم »مزیت مطلق« و »مزیت نسبی« در هر زندگی جمعی اعم از شهری، منطقه ای، جهانی مطرح است و خانواده یا کشور را به »تک محصولی« شدن 

سوق می دهد. 

2( »تجارت بین الملل« برای تمام کشورها و مؤسسات و افراد، می تواند سودآور باشد، زیرا اصل »مزیت نسبی« موجبات تخصص و تقسیم کار بین المللی را فراهم می آورد. 

3( معمواًل کاالها و صنایع راهبردی مثل »صنایع دفاعی، انرژی و گندم« و »همچنین صنایع نوزاد مثل برخی فناوری های نوین در ایران« که در ابتدای عمر خود 

هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند در همۀ کشورهای دنیا مشمول حمایت می شوند. 

4( کشور ما درگذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده و کشوری »تک محصولی« به شمار می رفت ولی امروزه با افزایش روزافزون فناوری های نوین و 

تأسیس شرکت های دانش بنیان و افزایش صد در صد درآمدهای غیرنفتی، هم اکنون هیچ گونه وابستگی به درآمدهای نفتی ندارد.

 کدام »گزینه« دربردارنده فواید جانبی تجارت بین الملل برای »تولیدکنندگان« کاالست؟ - 71

1( صادرات کاال به خارج سبب می شود که این گروه ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی را به دست آورند. 

2( در صورت فقدان یا کمبود درآمد صادراتی، این گروه مجبور می شوند بخشی از درآمدهای خود را که قباًل به کاالهای مصرفی داخلی اختصاص می یافت به 

تولیدکنندگان بپردازند. 

3( واردات کاالهای خارجی به این گروه امکان می دهد که از کاالهای متنوع و ارزان استفاده کنند. کاالهای خارجی در صورتی وارد یک کشور می شوند که از 

کاالهای مشابه داخلی ارزان تر و مرغوب تر بوده یا مشابه آن ها در داخل تولید نشود. 

4( در نتیجۀ »تجارت بین الملل« کاالهای خارجی وارد کشور می شود و تالش برای تولید بهتر، کار آمار داخلی افزایش می یابد. ادامۀ کار این گروه به واردکردن 

ماشین آالت و لوازم یدکی یا مواد اولیه از دیگر کشورها بستگی دارد.
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تحت چه شرایطی تجارت جهانی برای کشورها سودمند نبوده و منافع را افزایش نمی دهد؟ - 72

1( در شرایطی که کشور هیچ مزیت مطلقی نداشته باشد. 

2( در شرایطی که هیچ مزیت مطلق و نسبی ای وجود نداشته باشد. 

3( در شرایطی که تقسیم منافع حاصل از تجارت عادالنه نباشد و از سوی چند کشور مصادره شود. 

4( در شرایطی که بعضی کشورها نسبت به سایرین تولیدات بیش تری داشته باشند.

بازارهای - 73 به  نفوذ  به منظور  خود  داخلی  صادرکنندگان  تشویق  برای  کشورها  که  می باشد  تجاری ای  سیاست های  از  گزینه  کدام   

جهانی با تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در داخل به کار می برند؟ 

2( تعیین عوارض وارداتی یا سهمیه ی وارداتی  1( وضع موانع تجاری و تعرفه های گمرکی  

4( ارائه ی یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی و حقوقی 3( تعیین محدودیت های مقداری برای صادرات  

 با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر که میزان تولید گوشت قرمز و چای را در دو کشور برزیل تور سریالنکا نشان می دهد، - 74

کدام تصمیم توجیه اقتصادی دارد؟ )همه ی عوامل تولید در دو کشور یکسان هستند و آمار با فرض این که همه ی عوامل تولید صرف 

کاالی موردنظر شوند، ارائه شده است.(

چایگوشت قرمز

500 واحد800 واحدبرزیل

450 واحد300 واحدسریالنکا

1( براساس اصل مزیت نسبی کشور برزیل باید هر دو کاال را تولید کند و به سریالنکا صادر کند. 

2( بر اساس اصل مزیت نسبی سریالنکا به کشت چای می پردازد. 

3( بر اساس اصل مزیت مطلق برزیل به تولید گوشت قرمز و سریالنکا به کشت چای می پردازد. 

4( براساس اصل مزیت مطلق سریالنکا به تولید هر دو محصول می پردازد.

 کدام گزینه در »ارتباط با اتحادیه های ملل جنوب شرقی آسیا )ASEAN(« نادرست است؟- 75

1( این اتحادیه، یک سازمان بین المللی نیست. 

2( رتبه ی سوم را بین اتحادیه های قدرتمند تجاری جهان را دارد. 

3( ایران از اعضای این اتحادیه نیست. 

4( این اتحادیه، هدف برخورد یکسان اقتصادی میان تمام کشورهای جهان را ندارد.

 کشور اسپانیا با توجه به این که امکانات کاشت زعفران باکیفیت را ندارد، اما با تکیه بر دانش و فناوری موفق به تولید محصوالت - 76

فرآوری شده از زعفران ایران شده است، در همین راستا هر کیلو زعفران ایران را با قیمت 2000 دالر خریداری کرده و به عنوان یکی از 

بزرگ ترین خریداران زعفرانی ایرانی شناخته می شود. این اقدام با کدام یک از مفاهیم اقتصادی در این زمینه مطابقت دارد؟ 

2( احیای مزیت های بالقوه  1( تقویت مزیت های بالفعل 

4( تبدیل مزیت های مطلق به نسبی 3( خلق مزیت های اقتصادی جدید  
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 کشورها برای دستیابی به استقالل اقتصادی، اهمیت ویژه ای برای رعایت »اصل مزیت نسبی« قائل هستند. کدام گزینه تعریف - 77

درستی را از این مزیت بیان نموده است؟ 

1( کشورها برای دستیابی به خودکفایی باید به تولید تمامی کاالها اقدام نمایند. 

2( کشورها برای مبارزه با بیکاری باید اقدام به تولید و خلق ارزش افزوده در محصوالت غیر مزیتی نمایند. 

3( هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط کمتر باشد. 

4( هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر کاالها در کشور کمتر باشد.

 کدام مطلب در خصوص »تجارت«، نادرست است؟ - 78

1( هر کشور و سازمانی که نیروهای متخصص و آموزش دیده ی بیشتری دارد، در زمینه ی تجارت موفق تر است.

2( امروزه همراه با گسترش جوامع و متنوع شدن کاالها و وسایل حمل ونقل و سایر تحوالت، تجارت با روش های علمی انجام می گیرد. 

3( در همه ی دانشگاه های دنیا، رشته های خاصی مرتبط با علم تجارت وجود دارد و هزاران نفر در رشته های تجارت و بازرگانی به تحصیل مشغولند. 

4( در واقع می توان چنین اظهار داشت که تجارت خارجی مجموعه ی فعالیت های تجاری است که بین کشورهای مختلف دنیا انجام می شود.

 طرح ابتکاری کشور چین در راه اندازی جاده ی ابریشم در قرن 21 با نام »یک کمربند، یک راه« باعث شده که در زمینه تجارت - 7۹

جهانی اتفاقات مهمی صورت بگیرد و هزینه ای بالغ بر یک تریلیون دالر آمریکا برای پیاده سازی آن پیش بینی شده است. این طرح و 

هزینه ی هنگفت آن در جهت تحقق کدام هدف تجارت بین الملل برنامه ریزی شده است؟

1( از بین بردن ضعف دولت ها درزمینه ی تجارت بین الملل 

2( کاهش هزینه های تجارت برای انتقال کاالهای کشور چین به غرب دنیا 

3( ایجاد امنیت برای دستیابی کشورهای منطقه اوراسیا به استقالل اقتصادی 

4( ایجاد موانع قانونی برای کشورهای اروپایی در جهت دسترسی به بازارهای شرق آسیا

 صادرات کشور »الف« 600 میلیارد دالر و صادرات کشور »ب« ۹00 میلیارد دالر می باشد، کدام گزینه در رابطه با صادرات این دو - 80

کشور درست است؟ 

2( کشور »الف« درزمینه ی صادرات موفق تر است.  1( کشور »ب« درزمینه ی صادرات موفق تر است.  

4( با تقسیم اندازه ای صادرات به حجم کل اقتصاد باید اظهارنظر کرد.  3( با در نظر گرفتن تورم جهانی باید اظهارنظر کرد.  

براساس اصل ................ هر منطقه یا کشور باید کاالهایی را تولید کند که ................ آن ها نسبت به هزینۀ تولید کاالهای - 81

مشابه در مقایسه با سایر نقاط کمتر باشد.

2( هزینۀ فرصت- هزینۀ تولید 1( هزینۀ فرصت- هزینۀ فرصت 

4( مزیت نسبی- هزینۀ تولید 3( مزیت نسبی- هزینۀ فرصت 

کشور A کاالی )الف( را به کشور B صادر و کاالی )ب( را از آن کشور وارد نموده و هر دو کشور از اقدام خود سود برده اند در این - 82

صورت ................ .

2( کشور B کاالی )ب( را گران از کشور A تولید می نماید.  1( کشور A کاالی )الف( را گران تر از کشور B تولید می نماید.  

4( کشور B کاالی )الف( را ارزان تر از کشور A تولید می نماید. 3( کشور A کاالی )ب( را گران تر از کشور B تولید می نماید. 
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کدام مورد از جمله دالیلی نیست که باعث شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند؟- 83

2( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری 1( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها  

4( یکسان نبودن کشورها ازنظر وسعت و پهناوری 3( تفاوت اقلیمی آب وهوایی  

نتایج حاصل از کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل )برتن وودز( در سال 1۹44 تشکیل ................ بود.- 84

2( صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و توسعه 1( بانک جهانی توسعه و قرارداد گات 

4( سازمان تجارت جهانی و قرارداد گات 3( بانک جهانی توسعه و قرارداد گات 

کدام رئیس جمهور آمریکا و در مورد کدام پیمان مطلب زیر را گفته است؟ » ................ « به معنی شغل و درآمد مناسب برای - 85

آمریکایی ها است. اگر من به این امر باور نداشتم، هرگز از این معاهده حمایت نمی کردم.

3( بیل کلینتون- پیمان نفتا 1( بیل کلینتون- پیمان گات  

4( جورج بوش- پیمان نفتا 2( جورج بوش- پیمان گات  

کدام عوامل باعث شده است تا اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تأمین آن ها - 86

از خارج تأکید کنند؟

1( جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانه برخی کشورها

2( رفتار خودخواهانه برخی کشورها و توسعه و پیشرفت های اقتصادی 

3( اهمیت یافتن صنایع و تحریم های اقتصادی 

4( جنگ ها و ویرانی های ناشی از جنگ و کاهش تولیدات

اگر هزینۀ فرصت تولید 1 کیلو سیب زمینی، برای یک دامدار، 8 ساعت زمان کاری باشد که می توانست در آن زمان 8 کیلو گوشت - 87

تولید کند و برای یک کشاورز، هزینۀ فرصت تولید 1 کیلو سیب زمینی 10 ساعت کاری باشد که می توانست در آن 10 ساعت، 5 کیلو 

گوشت به دست آورد در این صورت کدام تحلیل اقتصادی برای دامدار و کشاورز درست است؟

1( هزینۀ فرصت دامدار، در تولید سیب زمینی کمتر است، پس دامدار در تولید »سیب زمینی« و »مزیت نسبی« دارد. 

2( هزینۀ فرصت دامداری در تولید گوشت بیشتر است، پس دامداری در تولید »گوشت« و »مزیت نسبی« دارد.

3( هزینۀ فرصت کشاورز، در تولید سیب زمینی کمتر است، پس کشاورز در تولید »سیب زمینی« و »مزیت نسبی« دارد. 

4( هزینۀ فرصت کشاورز، در تولید گوشت، کمتر است، پس کشاورز در تولید »گوشت« و »مزیت نسبی« دارد.

باید - 88 برزیل    ................ اصل   براساس  تومان   10000 کیلویی  مصر  در  و  می آید  دست  به  تومان   5000 کیلویی  قهوه  برزیل  در 

. ................

2( مزیت نسبی- به کشت قهوه بپردازد.  1( تخصص گرایی- صادرات قهوه انجام دهد.  

4( مزیت نسبی- قهوه وارد کند. 3( مزیت مطلق- قهوه وارد کند.  
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چنانچه دو کشور A و B به یک اندازه نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردار باشند و همه عوامل تولید با اشتغال کامل را برای - 8۹

تولید کاالها به کار گیرند، هزینۀ تولید دو واحد از دو کاالی یخچال و کولر در این دو کشور در جدول زیر آورده شده است. بر این اساس 

کدام مبادله تجاری بین دو کشور درست است؟

کولرگازییخچال

A  30 میلیون ریال30 میلیون ریال

B  25 میلیون ریال32 میلیون ریال

1( کشور A هر دو کاال را در داخل تولید کند. 

2( کشور B هر دو کاال را در داخل تولید کند. 

3( کشور B یخچال را در داخل و کولرگازی را از کشور A وارد کند.

4( کشور A یخچال را در داخل تولید و کولرگازی را از کشور B وارد کند.

برای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیر میان بهره برداری از مزیت های موجود از سویی خلق مزیت های جدید در جهت - ۹0

افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی دست به انتخاب بزنند کدام مورد از عوامل انتخاب نادرست است؟

2( موقعیت صنایع داخلی، منافع و امکانات طبیعی و انسانی 1( موقعیت رقبا و میزان اعتمادی که به آن ها داریم.  

4( تولید هرچه بیشتر منابع تجدیدناپذیر 3( وضعیت بازار و قیمت ها 

کدام گزینه در ارتباط با کشوری که می خواهد به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود نادرست است؟- ۹1

1( راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروشی کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند.

2( با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را از خارج کشور فراهم کند

3( به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد. 

4( از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.

و  - ۹2  ................  ،................ مقابل  در  انعطاف پذیری  و  تاب آوری  امکان   ................ مواقع  در  تک محصولی  اقتصاد 

................ را ندارد.

2( بحرانی- تکانه ها- حوادث- وابستگی ها 1( عادی- تکانه ها- مشکالت- تحریم ها 

4( عادی- حوادث- معضالت- کمبودها 3( بحرانی- تکانه ها- مشکالت- تحریم ها  

کدام مورد ویژگی های اقتصاد تک محصولی در فضای جهانی است؟- ۹3

2( وابسته و تاب آور  1( شکننده و استوار 

4( تخصص گرا و مقاوم 3( آسیب پذیر و شکننده  

هرچند زندگی ............ انسان ها در جامعه شهری به خاطر ............ و تولید براساس مزیت، اقتصادی  ............ است.- ۹4

2( اغلب- غیرتخصصی- وابسته 1( برخی- تخصص گرایی- تک محصولی 

4( بعضی- غیرتخصصی- تک محصولی 3( عموم- تخصص گرایی- تک محصولی 



310

  اقتصاد جامع کنکور

وابستگی در تأمین کاالهای راهبردی و ضروری مثل ................، ................  و .................، حوزۀ انرژی و ................ - ۹5

 ضعف و وابستگی کشور شود.
ً
می تواند موجب بهانه جویی و سلطه رقیب یا دشمنی و نهایتا

1( دارو- غذا- محصوالت کشاورزی- صنایع نظامی و دفاعی

2( صنایع نظامی و دفاعی- محصوالت کشاورزی- دارو- غذا 

3( صنایع الکترونیک- صنایع نظامی و دفاعی- محصوالت کشاورزی- دارو 

4( صنایع مخابراتی- صنایع الکترونیک- صنایع نظامی و دفاعی- دارو

کدام پیمان جزء پیمان هایی که توسط آمریکا در دوران اخیر نقض شد، نمی باشد؟- ۹6

2( پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود وضعیت مهاجران و پناهندگان- برجام 1( توافق آب وهوایی پاریس- توافق نامه آسیا- پاسیفیک 

4( توافق برجام- پیمان نفتا 3( توافق آب و هوایی پاریس- برجام 

قرارداد نفتا میان کدام کشورها و در چه سالی به امضاء رسید؟- ۹7

2( کانادا، مکزیک، فرانسه- 1980 1( آمریکا، کانادا، آلمان- 1975 

4( آمریکا، کانادا، مکزیک- 1992 3( روسیه، آمریکا، مکزیک- 1988  

کدام مورد از مشخصات قرار داد »گات« نیست؟- ۹8

1( قراردادی رسمی بود که بین اعضا امضاء شد.

2( برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرانه کشورها علیه یکدیگر به امضاء رسید. 

3( اعضا برای حفظ روابط تجاری بین خودشان قرارداد مذکور را امضاء نمودند.

4( این قرارداد بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل شد.

علت امضاء قرارداد گات چه بود؟- ۹۹

1( برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرانه کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابط تجاری بین خودشان.

2( برای پیشبرد اهداف تجاری کشورها و حمایت تجاری کشورها و حمایت از منافع تجاری خود.

3( برای توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری و حمایت از حفظ روابط تجاری بین اعضاء.

4( توسعه و پیشبرد روابط علمی و افزایش تولیدات تجاری ممانعت از کارشکنی توسعه تجاری.

قرارداد گات در چه سالی و بین چند کشور به امضا رسید؟- 100

2( 1949- 35 کشور 1( 1947- 23 کشور  

4( 1970- 57 کشور 3( 195۶- 23 کشور  

کدام کنفرانس در سال 1۹44 در برتن وودز تشکیل شد؟- 101

2( کنفرانس تشکیل سازمان تجارت جهانی  1( کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل  

4( کنفرانس توافق آب و هوایی پاریس 3( کنفرانس توافق نامه آسیا- پاسیفیک 
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کدام گزینه نادرست است؟- 102

1( در دورۀ بین دو جنگ جهانی، کارگران و تولیدکنندگان کنگرۀ آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را تا 52 درصد افزایش دهد. 

2( ایاالت متحده در دهۀ 70 قرن بیستم مجددًا به سیاست های حمایت گرایانه در مقابل تجارت آزاد روی آورد.

3( کشورهای دیگر در مقابل تعرفه های تجاری بین دو جنگ جهانی به تالفی این اقدام، تجارت خود را با آمریکا کاهش دادند. 

4( یکی از مهم ترین موارد نقض پیمان های تجاری از سوی آمریکا خروج از پیمان سازمان تجارت جهانی می باشد.

در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم کشورهای ................ و ................ و ایاالت متحده در جهت تقویت و حمایت - 103

از صنایع داخلی خود ................ متعددی بر کاالهای وارداتی وضع کردند.

2( انگلستان- اروپای غربی- عوارض گمرکی 1( آلمان- اروپای شرقی- تعرفه های حمایتی  

4( روسیه- اروپای غربی- عوارض گمرکی 3( فرانسه- اروپای شرقی- تعرفه های حمایتی 

قانونی که در انگلستان در سال 1701 به تصویب رسید در حمایت از کدام یک از صنایع آن کشور بود؟- 104

4( تولید ابریشم 3( کشتی سازی   2( اسلحه سازی  1( منسوجات 

کدام گزینه در رابطه با قانون 1701 کشور انگلستان نادرست است؟- 105

1( قانون موردنظر در مجلس انگلستان تصویب شد.

2( قانون موردنظر در حمایت از صنعت منسوجات داخلی انگلستان بود.

3( براساس قانون مذکور واردات هر نوع پوشاک با ابریشم ایرانی، هندی یا چینی به کشور ممنوع بود.

4( براساس قانون پارچه های بافت کشورهای ایران، چین و هند نباید به کشور انگلستان وارد شود.

بر - 106 گوناگونی   ................ دیگر،  کشورهای  به   ................ کاهش  و  خود   ................ از  حمایت  برای  دولت ها  گاهی 

واردات برخی از کاالها وضع می کنند و گاهی در جهت گسترش روابط ................ با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی با 

یکدیگر دارند، پیمان های تجاری وضع می کنند و ................ را کاهش می دهند.

1( صنایع داخلی- وابستگی اقتصادی- تعرفه های- اقتصادی شان- تعرفه ها 

2( صنایع کوچک- وابستگی سیاسی- مالیات های- سیاسی شان- مالیات ها 

3( صنایع مادر- وابستگی اقتصادی- مالیات های- اقتصادی شان- تعرفه ها

4( صنایع استراتژیک- وابستگی سیاسی- تعرفه های- اقتصادی شان- تعرفه ها

برخی امور موجب می شود تا دولت ها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون برخوردهای گوناگون و گاه متعارضی با مسئله تجارت - 107

بین الملل داشته باشند، کدام عامل جزء این عوامل نیست؟ 

1( یک کشور ممکن است با مشکالت خاص خود مواجه باشد

2( کشور همسایه موردنظر مشکالت و مسائل متفاوتی داشته باشد. 

3( آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها ممکن است، تفاوت قابل توجهی داشته باشند.

4( فرهنگ یک کشور ممکن است با کشور دیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
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هنگامی که دو کشور ایران و برزیل با توان یکسان از نظر منابع، فناوری، وضعیت اقلیمی در صورت اشتغال کامل بتوانند 60 و 40 - 108

واحد مواد غذایی و به ترتیب 30 واحد و 7 واحد پوشاک تولید کنند، می گوییم: ایران در تولید مواد غذایی ................ دارد و برزیل 

در تولید ................ دارد، در این صورت : بهتر است هرکدام در تولید آن محصوالت متمرکز شوند و سپس ................ کنند.

2( مزیت نسبی- پوشاک، مزیت نسبی- محصوالتشان را مبادله 1( مزیت مطلق- پوشاک، مزیت مطلق- محصوالتشان را مبادله 

4( مزیت مطلق- مواد غذایی، مزیت نسبی- تقسیم کار 3( مزیت نسبی- پوشاک، مزیت مطلق- تقسیم کار 

هنگامی که کنیا نسبت به کشورهای دیگر توان خیلی کمتری در تولید مواد غذایی و پوشاک داشته باشد: )20 واحد مواد غذایی- - 10۹

10 واحد پوشاک( یعنی دارای ................ نیست زیرا نمی تواند آن کاالها را با ................ نسبت به کشورهای دیگر تولید کند، 

و  متمرکز شود  باید در صنعت غذا  و  دارد   ................ مواد غذایی   تولید  در  پوشاک،  و  تولید غذا  نوع  دو  بین  در کشور خود،  ولی 

................ کند.

1( مزیت مطلق- قیمت تمام شده کمتری- مزیت نسبی- پوشاک را وارد

2( مزیت نسبی- قیمت تمام شده بیشتری- مزیت مطلق- پوشاک را وارد

3( مزیت مطلق- قیمت تمام شده کمتری- مزیت نسبی- مواد غذایی را صادر 

4( مزیت اقتصادی- قیمت تمام شده بیشتری- مزیت مطلق- مواد غذایی را صادر

با - 110 و  انسانی کمتر در زمان کوتاه تر  نیروی  با  به طور مثال  باشد  نهاده های کمتری احتیاج داشته  به  تولید کاالیی  A در  اگر کشور 

سرمایه کمتری بتواند آن کاال را تولید کند، می گوییم کشور A در تولید این کاال ................ دارد.

4( توان کاهش قیمت تمام شده 3( مزیت اقتصادی   2( مزیت مطلق  1( مزیت نسبی 

اینکه »آناناس« در ایران و »انار« در بیشتر کشورها تولید نمی شود و »واکسن« در کشورهای همسایه )ما( امکان تولید ندارد، به - 111

یکسان نبودن کدام یک از عوامل روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل مربوط می شود؟

2( شرایط اقلیمی- سرمایۀ انسانی متخصص 1( شرایط اقلیمی- دسترسی به فناوری 

4( منابع و عوامل تولید- سرمایۀ انسانی متخصص 3( منابع و عوامل تولید- دسترسی به فناوری 

امکانات الزم، آب، زمین و - 112 به دلیل فراهم بودن  انجام می شود و  از مناطق استان گیالن برنج کاری  این مطلب که در بسیاری 

رطوبت کافی، محصول برنج در آن منطقه به خوبی به عمل می آید و برای کشاورزان مقرون به صرفه است به همین دلیل آنان به جای هر 

محصول دیگری برنج می کارند. در رابطه با کدام عامل روی آوری کشورها به تجارت بین الملل است؟

2( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید. 1( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری.  

4( شرایط اقلیمی متفاوت. 3( مزیت نسبی  

اگر مزیت نسبی در یک کشوری در تولید پوشاک و غذا 20 به 10 باشد به این معنا است که:- 113

1( باید در صنعت پوشاک متمرکز شود و غذای موردنیاز خود را با قیمت گران تر تولید کند. 

2( باید در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک موردنیاز خود را از کشور دیگر دریافت کند. 

3( باید در صنعت پوشاک متمرکز شود و غذای موردنیاز خود را از کشور دیگری دریافت کند. 

4( باید در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک موردنیاز خود را با قیمت گران تری تولید کند.
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باتوجه به گزینه های زیر کدام مورد بیانگر اصل »مزیت نسبی« می باشد؟- 114

1( هر منطقه یا کشور دارای منابع و عوامل تولیدی متفاوت نسبت به منطقه یا کشور دیگر است.

2( هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه های تولید آن در مقایسه با سایر کشورها کمتر باشد.

3( هر منطقه یا کشور دارای وضعیت جغرافیایی بهتری در یک زمینه خاص نسبت به منطقه یا کشور دیگر است.

4( هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه های تولید آن در مقایسه با سایر کاالهای تولیدی خود کمتر باشد.

باتوجه به واقعیت کدام گزینه درست است؟  - 115

»اگر دو کشور همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل برای تولید غذا به کار گیرند، کشور )الف( 60 واحد و کشور )ب( 40 واحد تولید 

کند و همین دو کشور با همان شرایط در تولید پوشاک چنین رفتاری کنند که کشور )الف( 30 واحد و کشور )ب( 70 واحد تولید کند.«

1( کشور )الف( در تولید غذا و کشور )ب( در تولید پوشاک مزیت مطلق دارند.

2( کشور )الف( کشور الف در تولید غذا و کشور )ب( در تولید پوشاک مزیت نسبی دارند.

3( کشور )الف( در تولید غذا مزیت مطلق و کشور )ب( در تولید پوشاک مزیت نسبی دارند.

4( کشور )الف( در تولید غذا مزیت نسبی و کشور )ب( در تولید پوشاک مزیت مطلق دارند.

کدام یک از عوامل زیر موجب نمی شود که محصول مقرون به صرفه تر نسبت به یک محصول دیگر شود؟- 116

2( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید  1( یکسان نبودن وضعیت اقلیمی  

4( موانع قانونی ناشی از وصف دولت ها 3( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری  

به طورکلی ............ در کشورها و نیز ............ یا ............ از دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند.- 117

1( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری- تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی 

2( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- شرایط اقلیمی یکسان- مزیت نسبی 

3( شرایط اقلیمی یکسان- یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- مزیت نسبی 

4( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی- یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری

کدام گزینه دربردارندۀ گروه ویژگی هایی است که کشوری را به وضعیت »استقالل اقتصادی« نزدیک می کند؟- 118

1( امکان تأمین کلیه نیازهایش را در داخل فراهم کند- به کشوری وابستگی سیاسی نداشته باشد- از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد.

2( »وابستگی اقتصادی« به کشوری نداشته باشد- نتواند کاالی خاصی را صادر کند- از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد.

3( از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد- امکان تأمین بعضی از نیازها را در داخل فراهم کند- منابع تأمین بعضی از نیازها را در داخل فراهم کند. 

4( منابع تأمین کاالهای صادراتی با بازارهای فروش کاالهایش را متنوع کند- از وضعیت تک محصولی، فاصله بگیرد- همه نیازهایش را در داخل فراهم نماید.

در صورت رعایت نشدن اصل مزیت های مطلق و نسبی، کدام گزینه درست است؟- 11۹

1( از منابع و سرمایه ها به بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود. 

2( با تولید محصوالت کمتر و بی کیفیت تر، رفاه جامعه کاهش می یابد. 

3( کشورها در تولید محصوالت موردنیاز خود به خودکفایی و استقالل اقتصادی می رسند.

4( گزینه 1 و 2 صحیح است.
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کدام گزینه از دالیل روی آوردن کشورها به تجارت بین الملل نیست؟ - 120

2( یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری  1( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید  

4( تفاوت در نیازها و سالیق مردم کشورها  3( تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی در کشورها  

چه عاملی باعث می شود که یک کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر شود؟- 121

1( تالش فراوان در عرصۀ علم و فناوری، تجاری سازی فناوری های نوین، تأسیس شرکت های دانش بنیان 

2( فروش یک مادۀ معدنی گران قیمت، مراودات اقتصادی با کشورهای دوست و هم پیمان، تولید بیش تر کاالها در داخل

3( انعطاف پذیری در برابر سیاست های خارجی سایر کشورها، افزایش حجم کاالهای وارداتی و کاهش حجم کاالهای صادراتی خود

خلق  طریق  از  نیازها  برخی  تأمین  تک محصولی،  وضعیت  از  گرفتن  فاصله  صادراتی،  کاالهای  فروش  بازارهای  یا  وارداتی  کاالهای  تأمین  راه های  تنوع   )4

مزیت های جدید اقتصادی

منظور از مزیت اقتصادی چیست؟- 122

1( کشورهایی که با باال بردن سطح دانش ملی به بهبود شرایط اقلیمی و افزایش منابع و امکانات خود در تولید محصوالت موردنیاز خودکفا می شوند و درگیر 

تجارت بین الملل نمی شوند.

2( تفاوت در توان تولیدی منطقه یا کشوری در مقایسه با منطقه یا کشوری دیگر، موجب می شود تولید یک محصول نسبت به محصول دیگر مقرون به صرفه تر 

شود و به عبارتی مزیت اقتصادی ایجاد کند. 

3( توان یک کشور در تولید همه انواع کاالها و خدمات موردنیاز مردم کشورش، مزیت اقتصادی نام دارد.

4( کشوری که همه عوامل تولیدش را با اشتغال کامل برای تولید محصولی به کار گیرد که هزینه تولیدش نسبت به سایر کشورها باالتر است می گوییم کشور 

دارای مزیت اقتصادی است.

پایۀ بده- بستان دو کشور با صادرات و واردات را چه عاملی تشکیل می دهد؟ - 123

2( شباهت کشورها از نظر عضویت در سازمان های بین المللی  1( اختالف کشورها در مورد تولید محصوالت با صرفه اقتصادی  

4( شباهت کشورهای در دسترسی به منابع در عوامل تولید یکسان 3( اختالف کشورها در زمینۀ سلیقه انتظارات و.... 

پیامد رعایت اصل مزیت های مطلق و نسبی موجب: - 124

2( رفاه بیشتر و محصوالت بیشتر و با کیفیت بهتر 1( محصوالت کمتر و با کیفیت برتر  

4( سود بیشتر، در مقابل محصوالت با کیفیت برتر 3( اسراف و تبذیر، رفاه کمتر  

 

کدام گزینه به تأکید اقتصاددانان در مورد اهمیت خودکفایی و عدم وابستگی در برخی از تولیدات داخلی اشاره ندارد؟ - 125

1( جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانۀ برخی از کشورها 

2( خودکفایی در تأمین کاالهایی که می تواند موجب بهانه جویی و سلطه رقیب یا دشمن شود.

3( وضع پیمان های تجاری و کاهش تعرفه ها 

4( عدم وابستگی در تأمین کاالهای راهبردی و ضروری مثل دارو، غذا، محصوالت کشاورزی و حوزۀ انرژی 
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کدام یک از اسناد زیر پول تحریری محسوب می شوند؟- 126

4( اوراق مشارکت  3( اوراق سهام   2( چک   1( سفته  

کدام یک از موارد زیر به عنوان پول در قدیم مورداستفاده قرار نمی گرفتند؟- 127

4( خانه و دکان  3( مس و صدف   2( خاک و کاغذ   1( برنج و چای  

این تعریف هر کس کاالهای اضافۀ خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت بیانگر مفهوم ................ است. - 128

2( مبادالت تهاتر  1( مبادله با کاالی خاص و پرطرفدار  

4( مبادالت رسیدی  3( مبادله با پول فلزی  

کدام گزینه، بیانگر معنا و مفهوم ]اصل[ »مزیت نسبی« است؟ - 12۹

1( براساس این اصل، هر منطقه یا کشور باید همه نوع کاالیی را تولید کند تا »خودکفا« شود. 

2( براساس این اصل: برای رسیدن به »خودکفایی« باید تا حد امکان از واردات کاال به داخل کشور جلوگیری نمود.

3( براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید کاالیی را »تولید« کند که هزینۀ تولید آن در مقایسه با سایر نقاط »کم تر« باشد.

4( براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینۀ ]تولید[ آن حداقل برابر با سایر نقاط یا منطقۀ یک کشور باشد.

دلیل این که کشورهای اروپایی می توانند فرش دست بافت تولید کنند اما در صورت انجام دادن چنین کاری زیان خواهند دید، چیست؟- 130

1( زیرا آن ها سرمایه های خود را صرف تولید کاالهای سنگین و استراتژیک می کنند. 

2( زیرا هزینۀ تمام شدۀ فرش در ایران کمتر از هزینۀ تمام شدۀ این کاال در اروپاست. 

3( چون این کشورها از نیروی انسانی تولیدی، بهرۀ کمی دارند و در تولید، بیش از نیروی انسانی، از تکنولوژی استفاده می کنند. 

4( چون این کاالها بیشتر جنبۀ تزیینی و لوکس دارند، لذا اتالف سرمایه در این زمینه مقرون به صرفه اقتصادی نیست.

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 131

الف( کشوری فرضی سال هاست با زمان گذاشتن و سرمایه گذاری روی نیروهای انسانی اش توانسته به سرمایۀ انسانی غنی دست پیدا 

کند و اکنون اولین سازندۀ مواد پلیمری در جهان است. این کشور با توجه به کدام یک از عوامل رو آوردن کشورها به تجارت بین الملل 

می تواند وارد عرصۀ تجارت جهانی شود؟ 

ب( جملۀ زیر به کدام مزیت اشاره دارد؟

»با فرض ثابت بودن عوامل و منابع تولید، کشور »الف« به کیفیت و زیادی کشور »ب« نمی تواند قهوه تولید کند.«

ب( کشور »الف« در تولید قهوه مزیت نسبی دارد. 1( الف( یکسان نبودن کشورها در عوامل تولید  

ب( کشور »ب« در تولید قهوه مزیت مطلق دارد. 2( الف( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری  

ب( کشور »الف« در تولید قهوه مزیت مطلق دارد. 3( الف( یکسان نبودن کشورها در عوامل تولید  

ب( کشور »ب« در تولید قهوه مزیت نسبی دارد. 4( الف( یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری 
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اگر میزان منابع به کاررفته برای تولید کامپیوتر و گندم برای دو کشور A و B مطابق جدول زیر باشد، کدام رابطۀ تجاری بین دو - 132

کشور توجه اقتصادی دارد؟ چرا؟ )هزینه های حمل ونقل در نظر گرفته شده است.(

منابع الزم برای تولید یک تن گندممنابع الزم برای تولید دستگاه کامپیوترکشور

A

B

200 دالر

800 دالر

600 دالر

۹00 دالر

1( کشور A باید هر دو کاالی کامپیوتر و گندم را از کشور B وارد کند، زیرا در هیچ کدام مزیت مطلق ندارد. 

2( کشور B باید به تولید کامپیوتر و واردات گندم از کشور A پردازد. زیرا در تولید کامپیوتر مزیت نسبی دارد.

3( کشور B باید هر دو کاالی کامپیوتر و گندم را تولید کند، زیرا در هر دو مزیت مطلق دارد.

4( کشور A باید به تولید کامپیوتر پرداخته و گندم را از کشور B وارد کند، زیرا در تولید کامپیوتر، مزیت نسبی دارد.

کدام گزینه، بیانگر معنا و مفهوم ]اصل[ »مزیت نسبی« است؟ )با تغییر(- 133

1( براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید همه نوع کاالیی را تولید کند تا »خودکفا« شود. 

2( براساس این اصل: برای رسیدن به »خودکفایی« باید تا حد امکان از واردات کاال به داخل کشور جلوگیری نمود.

3( براساس این اصل، هر منطقه یا کشور باید کاالیی را »تولید« کند که هزینۀ فرصت تولید آن در مقایسه با سایر ترکیبات نقاط »کمتر« باشد.

4( براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید کاالیی را »تولید« کند که هزینۀ ]تولید[ آن حداقل برابر با سایر نقاط یا یک منطقۀ یک کشور باشد.

دلیل این که کشورهای اروپایی می توانند فرش دست بافت تولید کنند، اما در صورت انجام دادن چنین کاری زیان خواهند دید، چیست؟ - 134

1( زیرا آن ها سرمایه های خود را صرف تولید کاالهای سنگین و استراتژیک می کنند. 

2( زیرا هزینۀ تمام شده ی فرش در ایران کم تر از هزینه ی تمام شدۀ این کاال در اروپاست. 

3( چون این کشورها از نیروی انسانی تولیدی، بهرۀ کمی دارند و در تولید، بیش از نیروی انسانی از تکنولوژی استفاده می کنند. 

4( چون این کاالها بیشتر جنبه تزئینی و لوکس دارند. لذا اتالف سرمایه در این زمینه مقرون به صرفه اقتصادی نیست.

در رابطه با نقش تجارت بین الملل در کشورها چه تعداد از عبارت زیر نادرست است؟ - 135

الف( با توجه به تفاوت در آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها، دولت ها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون 

برخوردهای متفاوت و گاه متعارضی با مسئله تجارت بین الملل داشته اند. 

ب( دولت ها برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر، تعرفه های گوناگونی بر صادرات برخی از 

کاالها وضع می کنند. 

ج( دولت ها گاه در جهت گسترش روابط اقتصادی شان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی دارند، پیمان های تجاری را نقض 

می کنند و تعرفه ها را افزایش می دهند. 

د( دولت ها با بروز اختالفات سیاسی یا اقتصادی با کشورها، تعرفه ها را افزایش می دهند و پیمان های تجاری قبلی را نقض می کنند.

4 )4  2 )3  3 )2    1 )1
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به ترتیب هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام دالیل مبادلۀ کشورها با یکدیگر است؟ - 136

الف( برخی از کشورها از زمین های حاصلخیز و منابع آب کافی برای کشاورزی و برخی دیگر از نیروی انسانی متخصص برای تولید 

کاالهای فناورانه بهره مند هستند. 

ب( دسترسی به علوم و فناوری های جدید و موفقیت در به کارگیری آن ها منجر به افزایش تنوع و کیفیت کاالهای تولیدی و کاهش 

هزینه ها می شود. 

ج( خشکبار در وضعیت آب و هوایی برخی نقاط ایران و میوه های استوایی در موقعیت آب و هوایی کشورهای استوایی به عمل می آید.

1( وضعیت اقلیمی متفاوت- یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری- یکسان نبودن منابع و عوامل تولید 

2( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری- تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی 

3( یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی – سطح فناوری متفاوت در کشورها 

4( وضعیت اقلیمی متفاوت- یکسان نبودن منابع و عوامل تولید- سطح فناوری متفاوت در کشورها

سه کشور، ایران، استرالیا و اروگوئه را در نظر بگیرید، فرض کنید هر سه کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی - 137

برخوردارند، درصورتی که این کشورها عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل برای تولید محصوالت کشاورزی به کار گیرند، هزینۀ تولید 

محصوالتشان به قرار زیر است:
گوجه فرنگیبرنجنام کشور

15030استرالیا

5080ایران

10050اروگوئه

الف( کدام کشور در تولید برنج مزیت مطلق دارد؟ 

ب( کدام کشور دارای مزیت نسبی است؟ 

ج( رابطه مبادله بین این سه کشور چگونه تعریف می شود؟ 

1( ایران- اروگوئه- استرالیا برنج را از ایران وارد کند و گوجه فرنگی را به ایران صادر کند.

2( استرالیا- اروگوئه- استرالیا برنج را از ایران وارد کند و گوجه فرنگی را خودش تولید کند. 

3( ایران- ایران- اروگوئه برنج را از ایران وارد کند و گوجه فرنگی را از استرالیا 

4( استرالیا- ایران- اروگوئه برنج را از ایران وارد کند و گوجه فرنگی را خودش تولید کند. 

به پرسش های زیر پاسخ دهید.- 138

الف( اولین پول چه بود و در مرحلۀ چندم تکامل شکل مبادله به وجود آمد؟ 

ب( هنگامی که در جامعه ای نرخ تورم باالیی وجود دارد، فروشندگان، فروش اقساطی انجام نمی دهند، این امر در ارتباط با کدام وظیفه پول است؟ 

پ( پس از انقالب صنعتی و کارخانه ای شدن تولید، میزان کاالها و خدمات در جامعه افزایش یافت، در چنین شرایطی، کشورها با کدام 

اشکال پول فلزی روبه رو شدند؟ 

1( الف( پول کاغذی یا رسید طال- چهارم ب( وسیلۀ پرداخته ای آینده پ( سنگین بودن طال و نقره و حمل ونقل سخت آن 

2( الف( پول کاالیی- دوم ب( پس انداز و حفظ ارزش پ( سنگین بودن و حمل ونقل سخت طال و نقره 

3( الف( پول کاغذی یا رسید طال- چهارم ب( پس انداز و حفظ ارزش پر محدود بودن طال و نقره 

4( الف( پول کاالیی- دوم ب( وسیله پرداخته ای آینده پ( محدود بودن طال و نقره
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (1سوال

الف( تحریم های تجاری شامل: مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولیدمثل سرمایه

ب( درگذشته تحریم های تجاری بیش از تحریم های مالی رایج بود. 

ج( تحریم موجب می شود که کشور تحریم شونده با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و مزیت های اقتصادی و رقابتی کسب کند. با اجرای صحیح این 

سیاست، اقتصاد درون زا تحقق می یابد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشور الف در تولید غذا و پوشاک مزیت مطلق دارد و کشور ب در تولید غذا و پوشاک نسبت به کشور الف مزیت اقتصادی (2سوال
ندارد. در این حالت اقتصاددانان مفهوم مزیت نسبی را به کار می گیرند و می گویند هرچند کشور ب در تولید غذا و پوشاک نسبت به کشور الف مزیت مطلق ندارد، 
اما در کشور خود در تولید غذا نسبت به پوشاک مزیت نسبی دارد )500 به 450(، بنابراین باید در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک موردنیاز خود را از کشور الف 

وارد کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (3سوال

الف( حفاظت از منافع ملی 

ب( آمریکا - کانادا - مکزیک - پیمان نفتا 

ج( بهره برداری از مزیت های موجود - خلق مزیت های جدید - افزایش استقالل و اقتدار اقتصادی 

د( بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول 

هـ( 23 - گات- سازمان دائمی تجارت جهانی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (4سوال

الف( محصوالت راهبردی: کاالها و خدماتی را که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و... انجام می شود. مانند: کاالهای ضروری مثل دارو، غذا 

و محصوالت کشاورزی، حوزه انرژی )نفت، هسته ای و انرژی های نو(، صنایع نظامی و دفاعی که می تواند موجب بهانه جویی و سلطه ی دشمن یا رقیب و ضعف 

و وابستگی کشور شود.

 )WTO( سازمان تجارت جهانی ،)IMF( صندوق بین المللی پول )ب

ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه روابط اقتصادی بین کشورها فقط به تجارت بین الملل

)مبادله ی کاال و خدمات ( محدود نمی شود بلکه به مهاجرت نیروی کار و حرکت سرمایه )جابه جایی عوامل تولید( از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع 

بهتری دارد، نیز اطالق شود. هر کشوری در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشور خود است تا بدین ترتیب نه تنها پس اندازهای داخلی خود، بلکه 

پس اندازهای کشورهای دیگر را نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های تولیدی داخلی به کار گیرد. 

د( متخصصان اقتصاد تحریم بامطالعه بیش از 140 نمونه تحریم اقتصادی در یک صد سال گذشته معتقدند به طور متوسط پس از چهار سالی، کفه ی هزینه - 

فایده، تحریم به سمت فایده و منافع کشور تحریم شونده چرخیده است.

پاسخنامه تشریحی

درس هفتم )فصل اول(
دهم
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. معمواًل کاالها و صنایع راهبری )مثل صنایع دفاعی، انرژی و گندم( و همچنین صنایع نوزاد )مثل برخی فناوری های نوین (5سوال
در ایران( که در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، در همه کشورهای دنیا مشمول حمایت می شوند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (6سوال

- حاکمان محلی باهدف حمایت از صنایع داخلی، هرگونه مراوده ی خارجی را تهدید تلقی می کردند و اجازه ی گسترش روابط اقتصادی بین المللی را نمی دادند. 

)موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها( 

- حمل ونقل کاالها فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام می گرفت. )هزینه های تجارت( 

- تولیدکنندگان مقادیر محدودی کاال تولید می کردند و هرگز از تولیدات دیگران بهره می بردند. )هزینه های تجارت( 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (7سوال

الف( بررسی مزیت های مطلق و نسبی در کشورها برای کمک به حضور آن ها در عرصه های جهانی و اقتصاد بین المللی می باشد و این در حالی است که این دو 

مفهوم در هر زندگی جمعی اعم از شهری، منطقه ای و جهانی مطرح است و خانواده یا کشور را به »تک محصولی شدن« سوق می دهد. 

ب( مزیت مطلق برای بررسی مزیت میان کاالهای تولیدشده در دو کشور و مزیت نسبی برای بررسی مزیت کاالهای تولیدشده نسبت به هم در داخل یک کشور 

می باشد، بنابراین وجه تمایز این دو مفهوم »مرزهای جغرافیایی« شناخته می شود. 

نکته:توجه شود که برتری در کیفیت و تعداد با توجه به عوامل تولید یکسان از دالیل داشتن یا نداشتن مزیت های مطلق و نسبی می باشد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. انرژی نیز جزء کاالهایی است که باارزش پایین تر و ارزان ارزش گذاری می شود.(8سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (۹سوال

وارد کشور  زیرا کاالهای خارجی در صورتی  استفاده کنند،  ارزان  و  از کاالهای گوناگون  امکان می دهد که  به مصرف کنندگان  واردات کاالهای خارجی  الف( 

می شوند که از کاالهای مشابه داخلی ارزان تر و مرغوب تر باشند یا مشابه آن ها در داخل تولید نشود. 

ب( در صورتی کشوری می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر شود که راه های تأمین کاالهای وارداتی با بازارهای فروش کاالهای صادراتی 

خود را گوناگون کند و.... در غیر این صورت از وضعیت استقالل اقتصادی دور می شود. 

ج( دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح های عمرانی کشور، اوراق مشارکت منتشر می کنند. 

د( قیمت سرمایه که به صاحبان آن تعلق می گیرد، سود است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(10سوال

الف( کشورها به طور یکسان با روند تجارت بین الملل برخورد نکردند. 

ب( کشوری که در هیچ کاالیی، مزیتی )مطلق( نسبت به سایر کشورها ندارد، باید کاالیی را تولید کند که در آن مزیت نسبی دارد. پس این که باید واردکننده ی 

صرف شود، نادرست است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. (11سوال

الف( اگر اصل مزیت های مطلق و نسبی رعایت نشود، اواًل منابع و سرمایه ها در فضای تولید اسراف و تبذیر می شود و ثانیًا با تولید محصوالت کمتر و بی کیفیت، 

رفاه جوامع کاهش می یابد. 

ب( پیشرفت های علم و فناوری موجب شده است امروزه دیگر محدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشید، به طور مثال چه بسا کشوری که دریا 

ندارد با فناوری می تواند محصوالت شیاالت تولید کند.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. (12سوال

الف( هرچند اصل بر رعایت مزیت های مطلق و نسبی و عدم تخصیص امکانات تولید به حوزه های غیر مزیتی است، اما اگر در کوتاه مدت برای عوامل تولید 

)مثل نیروی کار بدون مهارت( امکان اشتغال وجود نداشته باشد، تولید و خلق ارزش افزوده حتی در محصولی غیر هزینه ی و کم مزیت، از بیکاری بهتر است. 

ب( برخی انسان ها عقالنیت محدود دارند؛ به طور مثال منافع را صرفًا در منافع مادی و حیوانی خالصه می کنند و یا صرفًا نگاهی کوتاه مدت دارند؛ گاهی در تعیین 

فهرست کامل هزینه ها و ضررها و میزان آن ها خطا می کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (13سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (14سوال

الف( پیشرفت های علم و فناوری موجب شده است امروزه دیگر محدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشد، به طور مثال چه بسا کشوری که دریا 

ندارد با فناوری می تواند محصوالت شیالت تولید کند! »صنایع نوزاد« و »صنایع گلخانه ای« به صنایعی گفته می شود که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب 

مزیت اقتصادی است.

ب( نرخ دالر در بازار ارز کشور به طور روزانه نوسان و تغییر دارد، ضمن اینکه تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های آن کشور بستگی دارد. درنتیجه نرخ 

دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه باهم نیست. به همین دلیل از دالر دیگری با نام »دالر رفاهی یا دالر 

برابری قدرت خرید« )PPP( استفاده می شود به این شکل که یکی سبد کاالیی یکسان ساالنه در کشور ایران قیمت گذاری، و هم زمان همان سبد کاالیی در 

کشور امریکا تعیین قیمت می شود. تقسیم این دو قیمت بر هم، قدرت خرید دالر را در ایران نشان می شد. این دالر ساالنه توسط سازمان های بین المللی محاسبه 

و اعالم می شود و ارتباط مستقیمی به نرخ دالر موجود در بازار ارز ندارد، بدین ترتیب اگر درآمد سرانه ایران بر اساس دالر )PPP( 15090دالر )دو برابر درآمد 

سرانه کشور اوکراین )8508 دالر(( باشد، می توان گفت متوسط رفاه ایرانیان دو برابر افراد آن کشور است پس در صورتی امکان دارد که درآمد سرانه برحسب دالر 

PPP در کشور A نصف کشور B باشد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (15سوال

= سپرده های ملت دار  − − =2350 240 1320 79 الف(  

= نقدینگی + پول  = شبه پول  + ×( ) + =3560 1
4 3560 2350 6800 ب(  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عوامل بیان شده در گزینه ی 2، در اصطالح یکسان نبودن منابع و عوامل تولید نامیده می شوند.(16سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: (17سوال

الف( هزینه فرصت موردتوجه اقتصاددانان است و گاهی از طرف برخی افراد در محاسبات »هزینه - فایده« لحاظ نمی شود. 

ب( مالک بهترین بودن این است که با استفاده از منابع و امکانات به منافع بیش تر )مانند تولید( و رفاه باالتر دست یافت. 

ج( انسان هایی که عقالنیت محدود دارند، ممکن است در تشخیص درست منافع و هزینه ها دچار اشتباه شده و منافع را صرفًا در منافع مادی و حیوانی منظور 

کنند. در مورد »روش انتخاب« )هزینه - فایده ( هیچ گاه اشتباه نمی شود. 

هـ( مفهوم اقتصادی کاالی ضروری یا تجملی به این معنی است که این تعاریف از زمانی به زمان دیگر، از شخصی به شخص دیگر و یا از مکانی به مکان دیگر 

تغییر می کنند و به نوع نیاز افراد با سطح درآمد و توانایی خرید آن ها بستگی دارند.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. (18سوال

الف( ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یک کاال یا خدمت نهایی ایجادشده و در هر مرحله نسبت به مرحله ی قبل، ارزش محصول افزایش می یابد. 

ب( انسان خالقی اشیاء نمی باشد، بلکه فقط با تغییر در مواد و محیط پیرامون خود قادر به تولید می باشد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: (1۹سوال

الف( بخش دولتی شامل صنایع بزرگ است. بخش خصوصی شامل آن بخش از کشاورزی، صنعت و... است که می تواند مکمل بخش دولتی و تعاونی باشد. 

ب( قوانین هر کشور بر اساس روح حاکم بر قانون اساسی تدوین می شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. (20سوال

الف( آب وهوای هر منطقه )وضعیت اقلیمی( با منطقه ی دیگر متفاوت است. این موضوع موجب پدید آمدن محصوالت مختلف در مناطق مختلف شده است. 

ب( این عبارت نادرست است؛ زیرا روابط اقتصادی کشورها می تواند شامل جابه جایی سرمایه و نیروی کار هم شود. 

ج( اصل پنجاهم قانون اساسی از توسعه ی پایدار یعنی توسعه بدون آسیب زدن به محیط زیست صحبت می کند و یادآور توجه به نسل های بعدی هم می شود. 

د( درآمدهای نفتی با تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای پیشرفته، وابستگی دولت به آن و غفلت از اقتصاد مردمی، بیماری اقتصاد ایران را تشدید کرد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هنگام بررسی بحث مزیت نسبی و مزیت مطلق باید توجه داشت که اگر دو کشور را در یک کاال باهم مقایسه کنیم در (21سوال
حقیقت بحث مزیت مطلق را مطرح کرده ایم و اگر دو کاال را در یک کشور باهم مقایسه کنیم درواقع بحث مزیت نسبی را مطرح کرده ایم. با توجه به این توضیحات 

گزینه های 1 و 2 رد می شوند. در گزینه ی 3 هم می توان گفت کاالی و نسبت به X در کشور A مزیت نسبی دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (22سوال

الف( تشکیل اتحادیه های اقتصادی یا بلوک های تجاری موجب می شود تا مبادالت تجاری بین اعضای آن اتحادیه یا بلوک تجاری افزایش پیدا کند و موانع تجاری 

کاهش یابد. 

ب( در فضای جهانی، اقتصاد تک محصولی )برخالف خانواده ها(، اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است، زیرا در مواقع بحرانی، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری 

مقابل تکانه ها، مشکالت و تحریم ها را ندارد. 

ج( فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی که شامل اصول 43 تا 55 می شود، مربوط به مسائل اقتصادی است. 

د( دو دلیل افزایش حضور دولت در اقتصاد ایران بعد از انقالب:

1- قانون ملی شدن بعضی فعالیت های اقتصادی از 

2- شرایط جنگی 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (23سوال

الف( مقاوم سازی اقتصادی به این معناست که مجموع نیروهای مولد، شرکت ها و ... روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی 

نیازهای اساسی و حیاتی شان را خودشان تأمین کنند و وابسته ی بیگانگان نباشند. 

نکته:هیچ کشوری نمی تواند در همه ی زمینه ها به تنهایی پیشرفت کند و به مزایای مطلق و نسبی بی توجهی کند.

ب( یکسان نبودن منابع و عوامل و تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری و ... از دالیلی است که باعث می شود کشورها با 

یکدیگر وارد مبادله شوند. 

کشورها در یک کالم به یکدیگر نیاز دارند، پس باید باهم روابط تجاری داشته باشند. درواقع توانایی ها و نیازهایشان مختلف است و همین اختالف، پایه بله - بستان 

آن ها است. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر کشور نیمی از منابع خود را )250 واحد( صرف تولید هر کدام از این محصوالت می کند. (24سوال

کشور B برای تولید هر دستگاه رایانه 2 واحد از منابع خود را مصرف می کند و برای تولید هر تن گندم نیازمند 10 واحد از منابع است، بنابراین با 250 واحد منبع 

250 تولید کند. 
2 125=( ) 250 و 25 تن گندم 

2 125=( ) می تواند ساالنه 125 دستگاه رایانه 

کشور A برای تولید هر دستگاه رایانه 8 واحد از منابع کشورش را باید مصرف کند ولی تولید هر تن گندم در این کشور نیازمند استفاده از 2 واحد از منابع است، 

250 تولید کند.
2 125=( ) 250 تن گندم 

2 31 25=( )/ بنابراین با 250 واحد منبع می تواند ساالنه تقریبًا 31 دستگاه رایانه 

گندمرایانهکشور

B25 تن125 دستگاه

A125 تن31 دستگاه

مشخص است تولید گندم در کشور B در مقایسه با کشور A هزینه ی بیشتری می برد و در مورد رایانه نیز وضع برعکس است. بنابراین براساس اصل مزیت مطلق 

 B باید به تولید گندم بپردازد و رایانه موردنیاز خود را از کشور A وارد کند. هم چنین کشور A باید به تولید رایانه بپردازد و گندم موردنیاز خود را از کشور B کشور

وارد کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (25سوال

اقتصادی کشور می کنند. ولی کار  افزایش رونق  و  تولیدکنندگان داخلی  به  بزرگی  بازرگان یکسان است و هر دو کمک  و  بازاریاب  الف( درست است. وظایف 

خریدوفروش کاال فقط به عهده ی بازرگان است نه بازاریاب. 

ب( نادرست است. اگر کشوری راه های تأمین کاالهای وارداتی یا بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند و از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد 

و با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین بعضی نیازها را در داخل فراهم کند و به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجهی بیش تر داشته باشد، به 

وضعیت استقالل اقتصادی و استحکام اقتصادی نزدیک می شود. 

پ( نادرست است. نهادهای ناظر بر امور اقتصادی و مالی WTO و IMF هستند و ASEAN یک اتحادیه ی اقتصادی در جنوب شرقی آسیا بین 10 کشور 

است و ناظر بر امور اقتصادی جهانی نیست. 

ت( درست است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشور A در تولید تلویزیون و کشور B در تولید کامپیوتر مزیت مطلق دارند.(26سوال

کشور C در هیچ یک از دو کاال مزیت مطلق ندارد اما در تولید کامپیوتر مزیت نسبی دارد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری یا تفاوت های (27سوال

اقلیمی و آب وهوایی، از دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. موارد نادرست: (28سوال

- کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل )برتن وودز( در سال 1944 تشکیل و نتیجه ی آن تشکیل بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول بود. 

- در سال 1947، 23 کشور قراردادی غیررسمی به نام قرارداد گات را امضا کردند. )برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرایانه ی کشورها علیه یکدیگر و حفظ 

روابط تجاری بین خودشان( بعدها این قرارداد به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل شد. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. با توجه به اصل مزیت مطلق، کشور پاکستان در تولید برنج مزیت مطلق دارد و کشور هند در تولید گندم. (2۹سوال

اما کشور کنیا در تولید گندم و برنج نسبت به پاکستان و هند مزیت مطلق اقتصادی ندارد. اقتصاددانان در این حالت، مفهوم مزیت نسبی را به کار می گیرد و 

می گویند کنیا در کشور خود در تولید برنج نسبت به گندم مزیت نسبی دارد به عبارت دیگر هزینه ی فرصت تولید برنج در کنیا، کم تر از هزینه فرصت تولید گندم 

است و همین امر باعث می شود تا کنیا منابع کمیاب خود را بیشتر به تولید برنج، اختصاص دهد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(30سوال

- برخی محصوالت، به ویژه محصوالتی که از فناوری های پیشرفته تری بهره می برند، ممکن است چندملیتی باشند.

 - به طورکلی، یکسان نبوده منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری یا تفاوت های اقلیمی و آب وهوایی، از دالیلی 

است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند.

همین عوامل باعث می شود تا تولید یک محصول در کشوری به صرفه باشد و در کشور دیگر، صرفه اقتصادی نداشته باشد و همین اختالف، پایه بده - بستان دو 

کشور با صادرات و واردات را تشکیل می دهد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در دوره ی بین دو جنگ جهانی، کارگران و تولیدکنندگان کنگره ی آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را تا 53 (31سوال
درصد افزایش دهد. البته سایر کشورها نیز به تالفی این اقدام، تجارت خود را با آمریکا کاهش دادند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (32سوال

الف( درگذشته، نبود وسایل حمل ونقل و راه های مناسب، »هزینه های تجارت« را به شدت افزایش می داد. 

ب( امروزه همراه با گسترش جوامع و متنوع شدن کاالهای تولیدی و وسایل حمل ونقل و ظهور بسیاری تحوالت دیگر، تجارت با روش های علمی انجام می گیرد. 

ج( با توجه به اصل مزیت مطلق، هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط کمتر باشد. 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که هزینه ی تولید کاالی A در کشور الف کم تر از هزینه ی تولید آن در کشور ب است و همچنین هزینه ی تولید کاالی B در کشور 

ب کم تر از هزینه ی تولید آن در کشور الف است. 

د( معمواًل کاالها و صنایع راهبردی )مثل صنایع دفاعی، انرژی و گندم( و هم چنین صنایع نوزادی که توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، در همه ی کشورهای 

دنیا مشمول حمایت می شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (33سوال

الف( صنایع گلخانه ای یا صنایع نوزاد، صنایعی هستند که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی هستند. 

ب( این دو مفهوم ما را به تک محصولی شدن سوق می دهد. 

پ( مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید از نوع تحریم های تجاری است. 

ت( اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسه آن چهارمین منطقه ی قدرتمند تجاری جهان است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (34سوال

الف( دو مفهوم مزیت مطلق و مزیت نسبی در هر زندگی جمعی اعم از شهری، منطقه ای و جهانی مطرح است و خانواده با کشور را به »تک محصولی شدن 

سوق می دهد. به همین دلیل اغلب خانوارها در زندگی اجتماعی شهری، تح محصولی هستند؛ به عنوان مثال یکی قصاب و دیگری خیاط است و هیچ خانواری 

نمی تواند به تنهایی همه نیازهای خود را تأمین کند.« 

ب( زنجیره خلق ارزش به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده می گویند. کشورهای توسعه نیافته صرفًا بخشی از کاال را تولید می کنند و بنابراین همه خلق ارزش و 

منافع تولید کاالی نهایی نصیب آن ها نمی شود.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. به دلیل دشواری های محاسباتی، برخی از اقالم تولیدی در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند: (35سوال

- کار بدون دستمزد کارهایی که در خانه انجام می گیرد در محاسبات تولید ناخالص داخلی غایب اند. 

تولید و فروخته  بار  اولین  برای  این قبلی کاالها زمانی که  ازلحاظ نمی شوند.  یا خانه در محاسبات  - خریدوفروش کاالهای دست دوم ازجمله خودرو، مبلمان 

شده اند، به حساب آمده اند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (36سوال

 IMF ← الف( صندوق بین المللی پول: 

 WTO ← سازمان تجارت جهانی 

ب( درگذشته تحریم های تجاری رایج تر بوده است اما امروزه از تحریم های تجاری کاسته شده و تحریم های مالی بیش تر اعمال می شود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (37سوال

- درگذشته، نبود وسایل حمل ونقل و راه های مناسب، هزینه های تجارت را به شدت افزایش می داد. 

- کاالها و خدماتی که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... انجام می شود را، »محصوالت راهبردی« می نامند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (38سوال

الف( محصوالت راهبردی: کاالها و خدماتی را که تولید آن ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار و ... انجام می شود. مانند: کاالهای ضروری مثل دارو، 

غذا و محصوالت کشاورزی، حوزه انرژی )نفت، هسته ای و انرژی های نو(، صنایع نظامی و دفاعی که می تواند موجب بهانه جویی و سلطه ی دشمن یا رقیب و 

ضعف و وابستگی کشور شود.

)WTO( سازمان تجارت جهانی ،)IMF( صندوق بین المللی پول )ب

ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه: روابط اقتصادی بین کشورها فقط به تجارت بین الملل

)مبادله ی کاال و خدمات( محدود نمی شود بلکه به مهاجرت نیروی کار و حرکت سرمایه )جابه جایی عوامل تولید( از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع 

بهتری دارد، نیز اطالق می شود. هر کشوری در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشور خود است تا بدین ترتیب نه تنها پس اندازه های داخلی خود، بلکه 

پس اندازهای کشورهای دیگر را نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های تولیدی داخلی به کار گیرد. 

د( متخصصان اقتصاد تحریم بامطالعه ی بیش از 140 نمونه تحریم اقتصادی در یک صد سال گذشته معتقدند به طور متوسط پس از چهار سال، کفه ی هزینه- 

فایده، تحریم به سمت فایده و منافع کشور تحریم شونده چرخیده است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. راه هایی که یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر شود: (3۹سوال

- گوناگون کردن راه های تأمین کاالهای وارداتی 

- گوناگون کردن بازارهای فروش کاالهای وارداتی 

- فاصله گرفتن از وضعیت تک محصولی 

- فراهم کردن امکان تأمین بعضی نیازها در داخل با خلق مزیت های جدید اقتصادی 

- توجه بیشتر به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح سایر گزینه ها: (40سوال

گزینه ی 1: اگر کشوری در تولید هیچ محصولی مزیت اقتصادی نداشته باشد، به این معنا نیست که نمی تواند به مزیت دست یابد. زیرا مزیت داشتن و نداشتن، 

مفهومی ایستا و دائمی است. 

گزینه ی 3: سازمان کنفرانس اسالمی هرچند نهادی اقتصادی نیست، نهادهای فردی اقتصادی، مثل مرکز اسالمی توسعه ی تجارت، بانک توسعه ی اسالمی 

و اتاق صنعت و بازرگانی اسالمی دارد. 

گزینه ی 4: اتحادیه ی ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسه آن )ASEAN( با ده عضو، پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا چهارمین منطقه ی قدرتمند تجاری 

در جهان است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشور A در تولید پوشاک مزیت مطلق دارد و محصوالت غذایی موردنیاز خود را از کشور B وارد می کند. (41سوال

کشور B در تولید محصوالت غذایی مزیت مطلق دارد و پوشاک موردنیاز خود را از کشور A وارد می کند. 

کشور C در تولید هیچ یک از دو کاالی پوشاک و محصوالت غذایی مزیت مطلق ندارد، اما در تولید پوشاک نسبت به محصوالت غذایی مزیت نسبی دارد؛ بنابراین 

کشور C محصوالت غذایی خود را از کشور B خریداری فی وارد می کند و از محصوالت پوشاک خود استفاده می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. صادرات کاال به خارج سبب می شود که تولیدکنندگان ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی را به دست آورند. (42سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر اساس اصل مزیت مطلق، هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط (43سوال

کمتر باشد. هزینه ی تولید هر کیلو گندم در کشور B کم تر از کشور A است و هزینه ی تولید هر کیلو برنج در کشور A کم تر از کشور B است. بنابراین بر اساس 

اصل مزیت مطلق، کشور B باید گندم و کشور A باید برنج تولید کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معمواًل کاالها و صنایع راهبردی )مثل صنایع دفاعی، انرژی و گندم( و همچنین صنایع نوزاد )مثل برخی فناوری های (44سوال

نوین در ایران( که در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند، در همه کشورهای دنیا مشمول حمایت می شوند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (45سوال

الف( در برخی از کشورها در بخش کشاورزی از ابزارها و تکنولوژی های قدیمی و ابتدایی استفاده می شود و در برخی دیگر از ماشین آالت و ابزارهای نوین و 

پیشرفته استفاده می شود. )یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری( 

ب( یک کشور منابع نفت و گاز فراوان دارد کشور دیگر زمین حاصل خیز و آب برای کشاورزی و کشور دیگر نیروی متخصص الکترونیک )یکسان نبودن منابع 

و عوامل تولید( 

پ( با توجه به شرایط آب وهوایی پسته ی مرغوب در کشور فرضی A تولید می شود و بادام و فندق خوب در کشور فرضی B تولید می شود. وضعیت اقلیمی متفاوت( 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (46سوال

الف( تحریم های تجاری شامل: مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولیدمثل سرمایه

ب( درگذشته تحریم های تجاری بیش از تحریم های مالی رایج بود. 

ج( تحریم موجب می شود که کشور تحریم شونده با اتکا به نیروهای داخلی به تولید دست بزند و مزیت های اقتصادی و رقابتی کسب کند. با اجرای صحیح این 

سیاست، اقتصاد درون زا تحقق می یابد. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. (47سوال

- حاکمان محلی باهدف حمایت از صنایع داخلی، هرگونه مراوده ی خارجی را تهدید تلقی می کردند و اجازه ی گسترش روابط اقتصادی بین المللی را نمی دادند. 

)موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت ها( 

- حمل ونقل کاالها فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام می گرفت. )هزینه های تجارت( 

- تولیدکنندگان مقادیر محدودی کاال تولید می کردند و هرگز از تولیدات دیگران بهره می بردند. )هزینه های تجارت( 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (48سوال

کشور A در تولید برنج مزیت مطلق دارد. )این کاال را ارزان تر از سایر کشورها تولید می کند.( 

کشور C در تولید گندم مزیت مطلق دارد. )این کاال را ارزان تر از سایر کشورها تولید می کند.( 

بهتر است هر کشور در محصولی که مزیت دارد، تخصص و تمرکز باید و سایر محصوالت را از یکدیگر بگیرند. با این تقسیم کار، رفاه مردم دو کشور و مجموع 

تولید جهان افزایش می یابد. 

بهتر است کشور A، برنج را در داخل تولید کند و گندم موردنیاز خود را از کشور C وارد کند. 

نمی کند.  تولید  به صرفه  را  کاال  دو  از  یعنی هیچ یک  ندارد.  اقتصادی  مزیت   C و   A به کشورهای  نسبت  گندم  و  برنج  تولید  در   B که کشور مالحظه می شود 

اقتصاددانان در این حالت از مفهوم مزیت نسبی استفاده می کنند: 

هرچند کشور B در برنج و گندم نسبت به دیگر کشورها مزیت مطلق ندارد اما در کشور خود گندم را ارزان تر از برنج تولید می کند و لذا در تولید گندم مزیت نسبی 

دارد. بنابراین باید در تولید گندم متمرکز شود و برنج موردنیاز خود را از کشور A وارد کند.

گزینه ؟ پاسخ صحیح است. (4۹سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (50سوال

الف( بانک توسعه اسالمی مستقر در جّده )وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی( نیز بانک توسعه ای است. ب( بانک توسعه اسالمی مستقر در جده )وابسته به 

سازمان کنفرانس اسالمی( نیز بانک توسعه ای است. 

ب( عالوه بر خرید حضوری، به صورت اینترنتی نیز می توان اقدام کرد و پس از عملیات نمونه ی چاپی آن را به عنوان رسید دریافت نمود. 

ج( مبادالت بین المللی در بازارهای نیروی کار و سرمایه: روابط اقتصادی بین کشورها فقط به تجارت بین الملل

مبادله ی کاال و خدمات محدود نمی شود بلکه به مهاجرت نیروی کار و حرکت سرمایه )جابه جایی عوامل تولید( از نقطه ای از دنیا به نقطه ای دیگر که وضع 

بهتری دارد، نیز اطالق می شود. هر کشوری در پی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشور خود است تا بدین ترتیب نه تنها پس اندازهای داخلی خود، بلکه 

پس اندازهای کشورهای دیگر را نیز در جهت رشد و افزایش کارخانه ها و بخش های تولیدی داخلی به کار گیرد. 

د( در مقدمه ی قانون اساسی آماده است: »در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه هم چون دیگر نظام های 

اقتصادی تمرکز و 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، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.« 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. با دقت در شعارهای سال مشخص می شود که بیش از نیمی از شعارهای سال به موضوع اقتصاد مربوط است، به طور (51سوال
مثال در سال 90 و 91 به ترتیب بر جهاد اقتصادی و تولید ملی تأکید شده است. 

با توجه به برتری یا مزیت نسبی خود در تولید یک یا چند کاال و انتقال منابع از بخش های بدون مزیت به (52سوال گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشورها 
بخش های دارای مزیت، کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش می دهند. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. (53سوال

الف( اگر انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود، کمال جویی او به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می شود. 

ب( به کمک سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی یا منطقه ای حقوق همه کشورهای درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود. 

یعنی عکس العمل  باشد،  تقاضا کم  اگر کشش قیمتی  به قیمت کاالست.  تقاضای فرد نسبت  تقاضا نشان دهنده ی میزان حساسیت مقدار  ج( شیب منحنی 

مصرف کننده نسبت به قیمت کاال کم است، یعنی کاال ضروری است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (54سوال

الف( کشورها متناسب با وضعیت اقتصادی خود، سیاست های تجاری مختلفی را انتخاب می کنند. 

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

گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشورها متناسب با وضعیت اقتصادی خود، سیاست های تجاری مختلفی را انتخاب می کنند.(55سوال

چه بسا، کشوری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی یا کاهش وابستگی خود به کاالهای وارداتی کشورهای دیگر، انواع موانع تجاری مثل تعرفه های گمرکی، 

عوارض وارداتی یا سهمیه وارداتی وضع کند یا برای تشویق صادرکنندگان داخلی به منظور نفوذ به بازارهای جهانی با تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری 

در داخل، یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی و حقوقی ارائه کند. 

معمواًل کاالها و صنایع راهبردی )مثل صنایع دفاعی، انرژی و گندم( و هم چنین صنایع نوزاد )مثل برخی فناوری های نوین در ایران( که در ابتدای عمر خود 

هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند در همه کشورهای دنیا مشمول حمایت می شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسالمی قرن سوم تا هشتم هجری و سپس در اروپا در (56سوال
قرون شانزدهم و هفدهم میالدی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد. با جریان یافتن پول های کاغذی و اعتبار و اعتماد به آن ها، کم کم مؤسسات مالی روی 
کارآمدند که کار اصلی آن ها حفظ و تأمین امنیت پول، و آسان سازی نقل وانتقال آن از شهری به شهر دیگر بود. این مؤسسات، که ابتدا صرافی و سپس بانک 
نامیده می شد با آسان کردن فعالیت های تجاری به افزایش مبادالت و درنتیجه تولید بیشتر کمک کردند. اعتبار این مؤسسات به این دلیل بود که مؤسسان آن ها 

بازرگانان معروف، ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتی که ارائه می کرد، کارمزد دریافت می کردند. 

مدیران این مؤسسات با گذشت زمان متوجه دو نکته مهم شدند: اول این که در اغلب موارد صاحبان پول های فلزی )که پول های خود را به امانت نزد آنان گذاشته 

و رسید گرفته اند(، تمامی پول خود را از صندوقی مؤسسه خارج نمی کنند و به همین سبب، بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی به مراجعان کافی است. 

نکته دیگر این که هم زمان با مراجعه تعدادی از افراد به موسسه برای دریافت پول خود، عده ای نیز برای واریز کردن پول به حسابشان مراجعه می کنند. درنتیجه، 

هیچ گاه موجودی صندوق به صفر نمی رسد. این دو مسئله، برخی را به این فکر واداشت که پول های راکد در صندوق را به کارگیرند. 

درهرصورت این گونه مؤسسات با بانک ها )چه ریوی و چه غیر ربوی( عالوه بر خدمات نقل وانتقال و محافظت از پول، به اعطای وام و تأمین اعتبار نیز پرداختند 

و در ابتدا کار آن ها تأمین اعتبار نبوده است. امکان گرفتن وام و اختیار و پیدایش موسسه ای که اعتبار دارد و می تواند این اعتبار خود را به دیگری هم بدهد )وام( 

در حجم و شکل فعالیت های اقتصادی تأثیر زیادی گذاشت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان در قرون 12- 13 میالدی و سپس اروپاییان در قرن 15 و پیدایش صنعت بخار، (57سوال
حمل ونقل ریلی و هوانوردی و به دنبال آن، پیشرفت دانش فنی بشر و ... موجب شد هزینه های تجارت نه تنها در داخل مرزها بلکه در خارج از آن ها نیز کاهش یابد. 

بانک جهانی، صندوق بین المللی پول )IMF( و سازمان تجارت جهانی )WTO( از مهم ترین سازمان های تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی به شمار می روند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بازاریاب بین المللی با اطالع از بازارها و نیازهای کشورهای مختلف و عالیق مصرف کنندگان خارجی زمینه ی رونق (58سوال
اقتصادی را برای کشورهای مختلف فراهم می کند. هم چنین امروزه تجارت به علت گوناگون شدن کاالهای تولیدشده و گسترش تجارت بین المللی با روش 

علمی انجام می شود.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. مزیت داشتن یا نداشتن، مفهومی ایستا و دائمی نیست، به عبارت دیگر اگر کشوری به دلیل محدودیت های طبیعی، (5۹سوال
مزیت اقتصادی نداشته باشد، به این معنی نیست که نمی تواند به مزیت دست یابد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. انقالب دریانوردی ایرانیان و مسلمانان در قرون 12 - 13 میالدی و سپس اروپاییان در قرن 15، و پیدایش صنعت بخار، (60سوال
حمل ونقل ریلی و هوانوردی و به دنبال آن، پیشرفت دانش فنی بشر، وجود امنیت نسبی در سرزمین ها، راه های مناسب و مقررات موردقبول بین المللی، موجب 

شد هزینه های تجارت به تنها در داخل مرزها بلکه در خارج از آن نیز کاهش یابد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تأکید بر استقالل اقتصادی به معنی جایگزینی تولیدات ملی در تمامی زمینه ها به جای واردات نیست و در این فضای (61سوال
رقابتی فقط کسانی برنده اند که ضمن شناسایی و افزایش توانمندی های تولیدی خود، فرصت های بین المللی را نیز به خوبی بشناسند و با هوشمندی و کوشش 

فراوان و افزایش همکاری های دوجانبه ی بین المللی از آن ها بهره مند شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (62سوال

الف( به افرادی که محصول را در مرکز تولید خریداری کرده و آن را در مناطق مصرف بین المللی به فروش می رسانند، در اصطالح »تاجر« یا »بازرگان« گفته می شود. 

ب( درحالی که گزینه های دیگر هم بی ارتباط با موضوع نیستند، اما هر کشوری که نیروهای متخصص و آموزش دیده ی بیشتری در اختیار دارد، در زمینه تجارت 

جهانی موفق تر است. بنابراین فراوانی این نیروها مهم ترین عامل در این زمینه به حساب می آید. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشورها برای تشویق صادرکنندگان خود به منظور نفوذ به بازارهای جهانی اقدام به ارائه ی یارانه های مختلف و انواع (63سوال
تسهیالت اقتصادی و حقوقی می نمایند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. از آنجا که کشور اسپانیا امکانات تولید زعفران با کیفیت را ندارد، بنابراین مزیت بالفعلی را در این خصوص کسب نکرده (64سوال
تا بتواند تقویت کند و قدرت و توان تولید آن را نیز ندارد تا به احیای آن بپردازد و از مزیت های بالقوه بهره برداری نماید، اما با واردکردن زعفران به کشور خود و تولید 
محصوالت جدید از کاالی وارداتی توانسته در عرصه ی خلق مزیت های اقتصادی جدید اقداماتی انجام دهد. به عالوه تبدیل مزیت مطلق به مزیت نسبی به طور 

منطقی توجیه پذیر نیست.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (65سوال

الف( انسان ها به دلیل توانایی ها و خواسته های گوناگونی که دارند، به برقراری ارتباط با یکدیگر نیازمندند. روابط اقتصادی بین آن ها نیز بر اساس همین نیاز 

شکل می گیرد. 

رفتن  بین  از  باعث  نامناسب  قوانین  وضع  یا  وجود  درحالی که  می داد،  افزایش  را  تجارت  هزینه های  مناسب،  راه های  و  حمل ونقل  وسایل  نبود  درگذشته  ب( 

انگیزه های تجارت می شد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اصل مزیت نسبی بیان دارد که هر کشور باید به تولید کاالهایی بپردازد که در میان کاالهای تولیدشده توسط این کشور (66سوال
از هزینه تولید پایین تر و کیفیت تولید باالتری برخوردار باشد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. موقعیت و امکانات طبیعی موجود با فناوری در هر کشور سبب می شود که ساکنان آن کشور به تولید »کاالهای خاصی« (67سوال
بپردازند. در عین حال مردم هر کشور نیازهای گوناگونی دارند که اغلب، امکانات داخلی برای رفع آن ها کافی نیست. از این رو در کشورهای مختلف باید از طریق 

»تجارت بین الملل« نیازهای متقابل یکدیگر را برطرف کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. یکی از ابزارهای رقابت و یا جنگ اقتصادی »تحریم اقتصادی« است. کشورهای قدرتمند با اهداف اقتصادی کسب منافع (68سوال
بیشتر سیاسی، براندازی با اعمال فشار و یا حتی به عنوان ابزار مکمل جنگ نظامی از تحریم اقتصادی استفاده می کنند. تحریم اقتصادی موجب افزایش هزینه مبادله 

و سختی صادرات و واردات می شود به گونه ای که کشور تحریم شونده مجبور می شود کاالهای موردنیاز خود را با قیمتی گران تر از بازار سیاه تهیه کند.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. تحریم های اقتصادی دودسته است 1- تحریم تجاری »مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل (6۹سوال
تولیدمثل سرمایه« 2- تحریم مالی »مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی بانک ها و بیمه ها گذشته« تحریم های تجاری بیش از تحریم های مالی رایج بود. اما 
امروزه با جهانی شدن اقتصاد روز بروز از تأثیرگذاری دسته اولی تحریم ها یعنی تحریم های تجاری کاسته شده و با گسترش فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی 

تحریم های بانکی و بیمه ای مالی توسعه یافته است و این پدیده بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشور ما درگذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود و کشوری تک محصولی به شمار می رفت بعد از انقالب گرچه (70سوال
دولت ها تالش کردند تا منابع درآمدی کشور تا حد امکان گوناگون بشود و وابستگی کاهش یابد هرچند اقتصاد، هنوز هم به درآمدهای نفتی وابسته است و با 

سرعت یابی صادرات غیرنفتی درآمدهای صادراتی کشور گوناگون تر شده کشور داره از وضعیت »تک محصولی« فاصله می گیرد. 

واردکردن (71سوال به  تولیدکنندگان  از  بسیاری  ادامۀ کار  الف(  برای »تولیدکنندگان« دارد.  فواید جانبی که  پاسخ صحیح است. »تجارت خارجی«  گزینه 4 
ماشین آالت و لوازم یدکی یا مواد اولیه از دیگر کشورها بستگی دارد. ب( بازارهای داخلی محدود است. به همین دلیل »تولیدکنندگان« می توانند از طریق صادرات 
به بازارهای وسیع تری دسترسی پیدا کنند و کاالهای اضافی خود را با قیمت مناسب فی وضعیت بهتر به فروش برسانند. ج( درنتیجۀ تجارت بین المللی کاالهای 
خارجی وارد کشورها می شود، اگر این امر هدفمند با مدیریت صحیح انجام شود، »تولیدکنندگان« داخلی به منظور رقابت با تولیدکنندگان خارجی به تالش بیشتر 

برای تولید بهتر و کارآمدتر وارد می شوند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تجارت جهانی منافع را افزایش می دهد به شرط این که منافع حاصل از تجارت، عادالنه تقسیم شود و از سوی برخی (72سوال
کشورهای قدرتمند مصادره نشود. 

به (73سوال خارجی  سرمایه گذاران  تشویق  یا  جهانی  بازارهای  به  نفوذ  به منظور  داخلی  صادرکنندگان  تشویق  برای  کشورها  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه 
سرمایه گذاری در داخل، یارانه های مختلف و انواع تسهیالت اقتصادی و حقوقی ارائه می کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر اساس جدول کشور برزیل در هر دو محصول گوشت و چای دارای مزیت مطلق است. اما کشور سریالنکا با توجه به (74سوال
شرایط خود تنها در محصول چای دارای مزیت نسبی در کشور خود می باشد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: (75سوال
ASEAN )1 یک منطقه ی تجاری است، نه یک سازمان بین المللی. 

2( این اتحادیه، پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیه ی اروپا، چهارمین منطقه ی قدرتمند تجاری در جهان است. 
3( کشور ایران جزء کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوب نمی گردد و در منطقه ی خاورمیانه است. 

4( هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی تسهیل و افزایش مبادالت تجاری بین اعضای اتحادیه است، نه تمامی کشورهای جهان.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. از آنجا که کشور اسپانیا امکانات تولید زعفران با کیفیت را ندارد، بنابراین مزیت بالفعلی را در این خصوص کسب نکرده (76سوال
تا بتواند تقویت کند و قدرت و توان تولید آن را نیز ندارد تا به احیای آن بپردازد و از مزیت های بالقوه بهره برداری نماید، اما با واردکردن زعفران به کشور خود و تولید 

محصوالت جدید از کاالی وارداتی توانسته در عرصه ی خلق مزیت های اقتصادی جدید اقداماتی انجام دهد. 
به عالوه تبدیل مزیت مطلق به مزیت نسبی به طور منطقی توجیه پذیر نیست. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اصل مزیت نسبی بیان دارد که هر کشور باید به تولید کاالهایی بپردازد که در میان کاالهای تولیدشده توسط این کشور (77سوال
از هزینه تولید پایین تر و کیفیت تولید باالتری برخوردار باشد. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. تجارت خارجی به دادوستد فراتر از مرزهای یک کشور گفته می شود و ]احتمااًل[ مربوط به یک کشور می باشد، در حالی (78سوال
که ترتیب بیان شده در گزینه ی )4( مربوط به تجارت بین الملل یا تجارت جهانی است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. طرح کشور چین برای راه اندازی دوباره ی جاده ی ابریشم برای حمل ونقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی کاالها از چین (7۹سوال
به اروپا و بالعکس پایه گذاری شده است، این مسیر کوتاه ترین راه برای دسترسی به اروپا و غرب است و با راه اندازی آن هزینه های حمل ونقل برای تجارت کاهش 

چشمگیری خواهد داشت. بررسی سایر گزینه ها:

1 و 3( از بین بردن ضعف دولت و فراهم آوردن فرصت دستیابی به استقالل اقتصادی برای سایر کشورها، از اهدافی نیست که یک کشور با قبول هزینه های 

زیاد به نفع دیگران انجام دهد. هر کشوری مسئول فراهم کردن اوضاع اقتصادی برای خود است. 

4( ایجاد این راه همان طور که گفته شد برای آسان سازی حمل ونقل کاالها از چین به اروپا و از اروپا به چین است که موانع تراشی برای این نقل وانتقالت. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. با تقسیم اندازه صادرات به حجم کل اقتصاد می توان اظهارنظر کرد. معمواًل برای مقایسه عملکرد کشورها، متغیرهای (80سوال
مورد مقایسه را بر تولید ملی تقسیم می کنند تا شاخص نسبی ساخته شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(81سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی کشور A کاالی )الف( را به کشور B صادر می کند، یعنی کاالی )الف( در کشور A ارزان تر تولید می شود.(82سوال

وقتی کشور B کاالی )ب( را به کشور A صادر می کند، یعنی کاالی )ب( در کشور B ارزان تر تولید می شود.

با (83سوال فناوری  به  دسترسی  ازنظر  کشورها  نبود  یکسان  نیز  و  کشورها  در  تولید  عوامل  منابع  نبودن  یکسان  به طورکلی،  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه 

تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی از دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نتیجۀ آن تشکیل بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی بود.(84سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(85سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(86سوال

جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانه برخی کشورها موجب شده است تا اقتصاددانان به اهمیت خودکفایی در برخی تولیدات داخلی 

و عدم وابستگی برای تأمین آن ها از خارج تأکید کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. زمانی که یک کشور، برای تولید یک کاال به »نهاده کمتری« نیاز دارد و به راحتی با نیروی انسانی کمتر در زمان کمتری (87سوال

آن کاال را تولید می کند، درحالی که هم ارزان تر هم باکیفیت باالتری نسبت به کشورهای دیگر است، می گوییم: مزیت مطلق دارد، ولی زمانی که مجبور به مقایسه 

می شویم و هزینه فرصتی را که برای تولید آن کاال، خواهد داشت مقایسه می کنیم »مزیت نسبی« مطرح می شود و به نفع کشور است که از امکاناتش در تولید آن 

کاالهایی که مزیت مطلق و نسبی دارد، استفاده کند و نیازهای دیگرش را وارد کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر اساس اصل مزیت نسبی، چون در برزیل قهوه ارزان تر تولید می شود باید به تولید قهوه بپردازد.(88سوال
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر دو کشور به یک اندازه از سرمایه نیروی کار و دانش برخوردار بوده اند، بنابراین کشوری که هزینۀ تولید کمتری صرف (8۹سوال

کرده است »مزیت مطلق« دارد، بنابراین کشور A در تولید یخچال مزیت مطلق دارد و کشور B در تولید کولرگازی، پس بهتر است کشور A یخچال را در داخل 

تولید و کولرگازی را از کشور B وارد کند و همچنین کشور B کولرگازی را در داخل تولید و یخچال از کشور A وارد کند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. این انتخاب به عواملی مانند موقعیت رقبا و میزان اعتمادی که به آن ها داریم، موقعیت صنایع داخلی، منابع طبیعی و (۹0سوال

انسانی و نیز وضعیت بازار و قیمت ها بستگی دارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تألیف برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند.(۹1سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(۹2سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در فضای جهانی، اقتصاد تک محصولی، اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است.(۹3سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(۹4سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹5سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. آمریکا از پیمان نفتا خارج شده است.(۹6سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. میان آمریکا، کانادا و مکزیک در سال 1992، پیمان تجارت آزاد مشهور به پیمان نفتا به امضاء رسید.(۹7سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این قرارداد به طور غیررسمی بین اعضا امضاءشده بود.(۹8سوال

بین (۹۹سوال روابط تجاری  یکدیگر و حفظ  اقدامات حمایت گرانۀ کشورها علیه  از  برای جلوگیری  پاسخ صحیح است. در سال 1947، 22 کشور  گزینه 1 

خودشان قراردادی غیررسمی را امضاء کردند که به نام »قرارداد گات« مشهور شد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(100سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل )برتن وودز( در سال 1944 تشکیل شد.(101سوال

تا (102سوال را  تعرفه های گمرکی  را متقاعد کردند که  آمریکا  تولیدکنندگان کنگرۀ  و  بین دو جنگ، جهانی، کارگران  پاسخ صحیح است. در دورۀ  گزینه 4 

با آمریکا کاهش دادند. ایاالت متحده در دهۀ 70 قرن بیستم نیز مجددًا به  البته سایر کشورها نیز به تالفی این اقدام تجارت خود را  52 درصد افزایش دهد، 

سیاست های حمایت گرانه در مقابل تجارت آزاد روی آورد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(103سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این قانون در حمایت از صنعت منسوجات داخلی انگلستان به تصویب رسیده بود.(104سوال
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. کشور انگلستان در سال 1701 قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که بر اساس آن واردات هر نوع پوشاک با ابریشم (105سوال

ایرانی، هندی و یا چینی به کشور را ممنوع اعالم کرد. این قانون در حمایت از صنعت منسوجات داخلی انگلستان صورت گرفته بود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(106سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. باوجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد، اما در عمل دولت های گوناگون با روند تجارت (107سوال

بین الملل یکسان برخورد نکرده اند یک کشور ممکن است با مشکالت خاصی مواجه باشد و کشور همسایه اش، مشکالت و مسائل متفاوتی داشته باشد، همچنین 

آرمان ها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها ممکن است تفاوت های قابل توجهی داشته باشد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(108سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(10۹سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مزیت مطلق دارد، ولی زمانی که مجبور به مقایسه می شویم و هزینۀ فرصتی را که برای تولید آن کاال، خواهد داشت (110سوال

مقایسه می کنیم »مزیت نسبی« مطرح می شود و به نفع کشور است که از امکاناتش در تولید آن کاالهایی که مزیت مطلق و نسبی دارد، استفاده کند و نیازهای 

دیگرش را وارد کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کشت انار و آناناس، به داشتن شرایط اقلیمی مناسب برمی گردد و تهیه واکسن »فناوری خاصی« را الزم دارد.(111سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مزیت نسبی تمام گزینه های دیگر را در برمی گیرد.(112سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تولید پوشاک و غذا 20 به 10 به این معنی است که پوشاک 20 واحد تولید و غذا 10 واحد تولید می شود، به همین دلیل (113سوال

باید در تولید پوشاک متمرکز شود و به فکر واردکردن غذا از یک کشور دیگر باشد که مزیت مطلق نسبت به او دارد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. دقت کنید گزینۀ 2 اشاره به مزیت مطلق دارد، درواقع مزیت نسبی در ارتباط با کشورهای دیگر به کار نمی رود، بلکه (114سوال

مقایسه بین دو یا چند کاال در یک کشور است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. وقتی کشوری نسبت به کشور دیگر با توجه به شرایط یکسان تولید بیشتر داشته باشد، مزیت آن مزیت مطلق است.(115سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به طورکلی یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری با (116سوال

تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی از دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(117سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر کشوری منابع تأمین کاالهای وارداتی با بازارهای فروش کاالهایش را متنوع کند یا از وضعیت تک محصولی فاصله (118سوال

بگیرد یا این که امکان تأمین بعضی نیازها را در داخل فراهم کند به وضعیت »استقالل اقتصادی« نزدیک می شود. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر اصل مزیت های مطلق و نسبی رعایت شود، اول از منابع و سرمایه ها به بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود که به نوعی (11۹سوال
هدر رفت آن ها محسوب می شود )چراکه منابع کمیاب هستند( ثانیًا با تولید محصوالت کمتر و بی کیفیت تر، رفاه جامعه کاهش می یابد. صادرات کاال به تولیدکنندگان اجازه 
می دهد تا محصوالت خود را در بازارهای بزرگ لری به فروش برسانند و همچنین به منظور رقابت با تولیدکنندگان دیگر به تالش بیشتر برای تولید بهتر و کارآمدتر وادار شوند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکسان نبودن منابع و عوامل تولید، یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری و تفاوت های اقلیمی و آب وهوایی (120سوال
ازجمله دالیلی است که باعث می شود کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. موارد گزینۀ »4«، عواملی هستند که باعث می شود یک کشور به وضعیت استقالل اقتصادی نزدیک تر شود.(121سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عواملی که منجر به تجارت بین المللی بین کشورها می شود، توان تولیدی منطقه با کشوری را در مقایسه با منطقه یا (122سوال
کشوری دیگر، تغییر می دهد و موجب می شود تولید یک محصول نسبت به محصول دیگر مقرون به صرفه تر شود و به عبارت دیگر »مزیت اقتصادی« ایجاد کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. عواملی مثل: یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری یا (123سوال
تفاوت های اقلیمی و آب وهوایی باعث می شود تا تولید یک محصول در کشوری به صرفه باشد و در کشور دیگر، صرفه اقتصادی نداشته باشد و همین اختالف، 

پایۀ بده - بستان در کشور یا صادرات و واردات را تشکیل می دهد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از منابع و سرمایه ها به بهترین نحو ممکن استفاده شود و با تولید محصوالت بیشتر و با کیفیت تر، رفاه جامعه افزایش یابد. (124سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانۀ برخی کشورها موجب شده است تا اقتصاددانان (125سوال
به اهمیت خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تأمین آن ها از خارج تأکید کنند. وابستگی در تأمین کاالهای راهبردی و ضروری مثل 
دارو، غذا و محصوالت کشاورزی، حوزۀ انرژی و صنایع نظامی و دفاعی می تواند موجب بهانه جویی و سلطۀ رقیب یا دشمن و نهایتًا ضعف و وابستگی کشور شود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. چون افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند، به آن پول تحریری یا تبعی گفته می شود.(126سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بشر برای مبادالت خود، از کاالی با دوام و فاسدشدنی و قابل تقسیم به تکه های کوچک و پرطرفدار استفاده کرد. (127سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. این تعریف هر کس کاالهای اضافۀ خود را با کاالهایی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت بیانگر مفهوم مبادالت تهاتر است. (128سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بر اساس اصل مزیت نسبی، هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه تولید آن در مقایسه با سایر نقاط کم تر باشد. (12۹سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. فرض کنید در کشور منابع مختلف تولیدی )کشاورزی، صنعتی و معدنی( به حد کافی وجود دارد. این کشورها می توانند (130سوال
کاالها و خدمات گوناگونی را در داخل تولید کنند اما هرگز نمی توانند کلیۀ کاالها و خدمات را با هزینۀ مساوی و کیفیت یکسان تولید و عرضه نمایند، برای مثال 
کشورهای اروپایی می توانند فرش دست بافت نیز تولید کنند اما در صورت انجام دادن چنین کاری زیان خواهند دید، زیرا هزینه تمام شدۀ فرش در ایران کم تر از 
هزینه تمام شده این کاال در اروپاست. همچنین، وجود بافندگان متخصص سبب کیفیت برتر فرش تولیدی ایران است. از این رو، هر کشور بهتر است کاالهایی را 

تولید کند که در تولید آن ها تخصص دارد. همچنین کاالهایی را که تخصص الزم برای تولید آن ها را ندارد. از دیگر کشورها وارد کند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. الف( دستیابی به فناوری کار ساده ای نیست و کشورهای موفق با تالش و صرف هزینه های فراوان موفق شده اند (131سوال
به اختراعات جدید و فناوری های نوین دست یابند. این کشور نیز با سرمایه انسانی غنی به فناوری دست یافته است، پس تفاوت این کشور با سایر کشورها در 

دسترسی به فناوری است و این موضوع باعث اهمیت این کشور در تجارت جهانی شده است.

ب( اگر با فرض ثابت بودن منابع و عوامل تولید، یک کشور کاالیی را بیشتر از کشورهای دیگر تولید کند، یعنی در تولید آن محصول مزیت مطلق دارد، پس کشور 

به در تولید قهوه مزیت مطلق دارد. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. کشور A در هر در کاالی کامپیوتر و گندم مزیت مطلق دارد، ولی کشور B بین آن در دو تولید کامپیوتر مزیت نسبی (132سوال
دارد و بهتر است امکاناتش را به تولید کامپیوتر اختصاص دهد و گندم را از A بخرد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. براساس اصل مزیت نسبی، هر منطقه با کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینۀ فرصت تولید کم تر باشد. (133سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. فرض کنید در دو کشور منابع مختلف تولیدی )کشاورزی، صنعتی و معدنی( به حد کافی وجود دارد. این کشورها (134سوال
می توانند کاالها و خدمات گوناگونی را در داخل تولید کنند، اما هرگز نمی توانند کلیۀ کاالها و خدمات را با هزینه ی مساوی و کیفیت یکسان تولید و عرضه نمایند. 
برای مثال کشورهای اروپایی می توانند فرش دست بافت نیز تولید کنند، اما در صورت انجام دادن چنین کاری زیان خواهند دید. زیرا هزینه تمام شده فرش در ایران 
کم تر از هزینه تمام شده این کاال در اروپاست. همچنین وجود بافندگان متخصص سبب کیفیت برتر فرش تولیدی ایران است. از این رو، هر کشوری بهتر است 

کاالهایی را تولید کند که در تولید آن ها تخصص دارد. همچنین کاالهایی را که تخصص الزم برای تولید آن ها را ندارد. از دیگر کشورها وارد کند.

گزینه ٣ پاسخ صحیح است. الف و د صحیح است. (135سوال

ب: دولت ها برای حمایت در صنایع داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر، تعرفه های گوناگونی بر واردات برخی از کاالها وضع می کنند. 

ج: دولت ها گاه در جهت گسترش روابط اقتصادی شان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی دارند، پیمان های تجاری را وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. به طور کلی یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها و نیز یکسان نبودن کشورها ازنظر دسترسی به فناوری یا (136سوال
تفاوت های اقلیمی و آب وهوایی، ازجمله دالیلی است که باعث می شود تا کشورها با یکدیگر وارد مبادله شوند. درنتیجه: 

الف( تفاوت کشورها در برخورداری از زمین های حاصلخیز و منابع آب کافی برای کشاورزی ناشی از تفاوت در بهره بردن از منابع و عوامل تولید است. 

ب( عدم بهره مندی یکسان کشورها از منابع و عوامل تولید )ازجمله علوم و فناوری های جدید( موجب اختالف در کیفیت و تنوع محصوالت تولیدی می شود. 

ج( همچنین تفاوت در وضعیت اقلیمی و آب وهوایی موجب می شود تا محصولی هم چون خشکبار در برخی مناطق ایران به عمل آید و یا در کشورهای مناطق 

استوایی، میوه های متناسب با آب وهوای این مناطق کشت شود.

ایران (137سوال این کاال در  تولید  اروگوئه کمتر است، می گوییم  به استرالیا و  ایران نسبت  برنج در  تولید  آنجایی که هزینۀ  از  گزینه 1 پاسخ صحیح است. 
مقرون به صرفه تر است، بنابراین ایران در تولید برنج مزیت مطلق دارد و از آنجا که هزینه تولید گوجه فرنگی در استرالیا نسبت به ایران و اروگوئه کمتر است، استرالیا 
در تولید گوجه فرنگی مزیت مطلق دارد. درنتیجه بهتر است هر کدام از این کشورها محصولی را که در آن مزیت مطلق دارند را تولید و دیگری را از طریق مبادله 
با یکدیگر تأمین کنند، اما اروگوئه در تولید هیچ یک از این کاالها دارای مزیت مطلق نیست و باید از بین این کاالها که توان تولید آن را دارد، کاالیی را تولید کند 

)گوجه فرنگی( که هزینه تولیدش نسبت به کاالی دیگر )برنج( کمتر است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( پس از مبادلۀ کاال به کاال در هر جامعه ای کاالیی را که موردعالقه شان بود به عنوان اولین پول، قرار دادند. پس (138سوال
اولین پول، پول کاالیی بود که در مرحلۀ دوم تکامل شکل مبادله به وجود آمد. 

ب( به هنگام تورم، قیمت ها مداوم در حال افزایش است و اگر فروشندگان کاالی خود را امروز بدهند و پولش را بخواهند در آینده پس بگیرند، ضرر می کنند، زیرا 

ارزش پول کم می شود و این امر »پرداخته ای آینده« نام دارد که پول نمی تواند این وظیفه اش را انجام دهد. 

پ( هنگامی که تولید کاالها به روش ماشینی انجام شد و میزان کاالها و خدمات در جامعه زیاد شد برای ایجاد تعادل اقتصادی، باید حجم پول در گردش هم به 

همان اندازه اضافه می شد، ولی »معادن طال و نقره محدود بو«د.
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منابع غیرفعال و منحنی مرز امکانات تولید

عواملی همچون:

 1- تغییرات در فناوری های صنعتی و رویه تولید

 2- ضعیف بودن ساختار اقتصادی

 ٣- قاچاق و واردات بی رویه

 4- تحریم های اقتصادی

← نیاز به کارگران کم تر و درنتیجه بیکار شدن منابع )از منابع به طور بهینه استفاده نمی شود.( ← پدید آمدن رکود  موجب کاهش تولید 

وقتی در یک جامعه منابع بیکار وجود دارد، در شرایط تولید زیر )= درون( منحنی امکانات قرار می گیریم، به این معنا که جامعه از همۀ منابع تولید استفاده 

)x نمی کند. )نقطۀ

نقطۀ x نشان می دهد: برخی کارخانه ها بسته شده اند یا بعضی کارگران بیکار شده اند.

 

نکته: وجود منابع غیرفعال در یک اقتصاد به این معنا خواهد بود که امکان تولید کاال و 

خدمات زیادی به واسطه آن منابع دارد، اگرچه به استفاده درست از آن ها اقدام کند!

اشتغال و بیکاری

کسانی که درازای کاری که انجام می دهند دستمزد یا حقوق می گیرند، شاغل محسوب می شوند.

نکته: این شغل ها تمام وقت یا پاره وقت هستند. 

بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد و در جست وجوی کار است؛ اما کاری برای خود پیدا نمی کند.

 تذکر: دانش آموزان، دانشجویان، بازنشستگان و خانه داران بیکار محسوب نمی شوند. )چون دنبال کار نمی گردند.(

افراد باالی 15 سال به دودسته تقسیم می شوند: 

  1- جمعیت فعال: اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را با هم جمع کنیم، جمعیت فعال به دست می آید. 

  2- جمعیت غیرفعال: افراد دیگری که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند، ولی شاغل یا بیکار نیستند. )مثل دانشجویان و دانش آموزان(.

بیکار: باالتر از 15 سال 

در جست وجوی کار

کاری پیدا نمی کند. 

درس هشتم )فصل سوم(
دهم

رکود، بیکاری و فقر
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 جمعیت غیرفعال )مثل دانشجویان(: باالتر از 15 سال

در جست وجوی کار نیست.

نه شاغل است و نه بیکار.

 جمعیت فعال: افراد شاغل + افراد بیکار

 نرخ بیکاری: 

اساسی ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور، نرخ بیکاری است که نشان دهندۀ میزان بیکاری در جامعه است.

نرخ بیکاری از رابطۀ روبه رو به دست می آید: 

= نرخ بیکاری ×                             100  

دالیل بیشتر بودن احساس بیکاری نسبت به آنچه اعالم می شود: 

 1- افراد دلسرد شده از جست وجوی کار، بیکار محسوب نمی شوند. )یعنی می گویند خودشان عالقه ای به کار کردن ندارند، در حالی که درگذشته داشته اند 

ولی نامید شده اند!( 

 2- شاغلین شغل های پاره وقت، شاغل محسوب می شوند ولی اگر در جست وجوی کار تمام وقت باشند، خود را شاغل نمی دانند. 

 ٣- افرادی که درزمینۀ غیرتخصصی شان مشغول به کارند، شاغل هستند. در حالی که ممکن است خودشان از این وضعیت راضی نباشند.( 

 4- بعضی افراد به دالیلی )اشتغال در بخش غیررسمی، امید به بهره مندی از بیمۀ بیکاری و ...( با آمارگیران باصداقت برخورد نمی کنند.

 انواع بیکاری 

افرادی که شغل قبلی خود را رها کرده اند و به امید یافتن شغل بهتر در جست وجو هستند و یا تازه در حال ورود به بازار کار  1( بیکاری اصطکاکی

می باشند. 

نکته: این نوع بیکاری، کوتاه مدت است.

زمانی که کارگران به دلیل تغییرات فصل شغل خود را از دست می دهند: مثل کارگران ساختمانی و کشاورزان در فصل زمستان 2( بیکاری فصلی

بیکاری که ناشی از عدم تطابق شغل های موجود و مهارت های افراد است.  3( بیکاری ساختاری

مانند این که: نیروی کار ساده در بازار موجود است در حالی که نیروی متخصص موردنیاز است.

← استخدام نیروی کار متوقف می شود. 4( بیکاری دوره ای بیکاری که هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد. )در دورۀ رکود تولید کاهش می یابد. 

⇐ بیکاری نیروی کار(

بیکاری و رکود چه پیامدهایی دارد؟ 

جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر

جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر
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نتایج بیکاری: 

 1- از دست دادن درآمد خانوار 

 2- از دست دادن بیمه خدمات درمانی 

 3- استفاده از پس انداز قبلی برای غذا، پوشاک، مسکن و یا قرض گرفتن از دیگران 

 4- ناتوانی در دادن هزینه های غیرمترقبه مثل درمان و خرابی لوازم خانگی 

 5- بروز اختالفات خانوادگی 

 ۶- افزایش جرم و جنایت در جامعه

 7- فقر 

تأثیر منفی بیکاری بر بودجه دولت: به دلیل بیکار بودن کارگران و کاهش تولید شرکت ها، درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد ولی دولت با وجود 

میزان باالی بیکاری، مجبور به صرف پول برای برنامه های اجتماعی مثل بیمه بیکاری و کمک به تغذیۀ خانواده های نیازمند است. )از طرفی درآمد دولت کم 

می شود و از طرف دیگر هزینه های آن بیشتر می شود.(

انواع فقر:

⇐ به این معیار در نواحی و زمان های مختلف متفاوت است.   1- فقر نسبی: تعریف فقر نسبت به وضعیتی که افراد در آن هستند صورت می گیرد. 

یعنی ممکن است میزانی از این شاخص ها که برای یک گروه کافی به نظر می رسد، برای گروه دیگر ناکافی باشد. مثال: میزانی از سالمت که برای خانوارهای 

یک ناحیۀ روستایی مطلوب و ایدئال است، برای خانوارهای شهری ناچیز تلقی می شود. 

← افرادی که طبق معیار بانک جهانی روزانه کمتر از   2- فقر مطلق: افرادی که از تأمین احتیاجات اولیۀ زندگی عاجزند، زیرخط فقر مطلق اند. یعنی 

1 دالر درآمد دارند.  9/

در کل جهان 1/4 میلیارد نفر در فقر به سر می برند. 

نکته: برای رتبه بندی کشورها از نظر فقر می توان شاخص های تولید ناخالص داخلی )GDP( و یا درآمد سرانه در نظر گرفته شود. 

نکته: در شاخص فقر مطلق، ارزش دالر، از طریق روش برابری قدرت خرید )PPP( محاسبه می شود. 

دولت و مسئله بیکاری و فقر 

قاچاق کاال یا واردات کاالی مشابه تولید داخل از عوامل مهم بیکاری و فقر هستند. 

مواردی که در بیکاری و رکود یک جامعه مؤثرند، عبارت اند از: 

 ١- قاچاق و واردات کاالهای مشابه تولید داخل 

 2- نبود فضای مناسب کسب وکار 

 3- بازپرداخت وام های کالن بانکی 

 4- زمان بر بودن صدور مجوزهای دولتی

 5- قانون گذاری متعدد، متناقض و دائمًا در حال تغییر 

 ۶- اختالل در بازار انرژی جهان 

 7- بحران های محیط زیستی و بهداشتی 

 8- بی ثباتی در قیمت ها 
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⇐ بیکاری و رکود  ⇐ تأثیر منفی بر بی ثباتی بازار کار و فعالیت اقتصادی  نکته: بی ثباتی در قیمت ها 

در دوران رکود و بیکاری، هر دولتی وظیفه دارد به اجرای سیاست های فقرزدایی و برقراری عدالت بپردازد.

نکته: دولت ها باید از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، با فقر و بیکاری مبارزه کنند.

مسئولیت اجتماعی مردم 

کارهایی که مردم برای حفاظت از پیشرفت اقتصادی خود در برابر فقر می توانند انجام دهند، عبارت اند از: 

 1- ایجاد نهادهای توانمندسازی 

 2- خیریه ها و کمک های مردمی 

 ٣- تأسیس صندوق های قرض الحسنه 

 4- فعالیت های جهادی 

⇐ محافظت از یکدیگر در برابر خط فقر و نابرابری نتیجۀ این مسئولیت پذیری اجتماعی مردم 



341

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

د 
صا

قت
  ا

در سرشماری از یک منطقه، کل جمعیت 750 نفر و جمعیت افراد کمتر از 15 سال 220 نفر بوده است. ترکیب جمعیت 15 ساله و باالتر - 1

در این منطقه )از نظر وضع فعالیت( به صورت جدول زیر است: 

جمعجمعیت شاغلجمعیت بیکاردانشجویان و دانش آموزانخانه دار و سایر افرادی که دنبال کار نمی گردندشرح

17518025150530تعداد

الف( نرخ بیکاری در این منطقه چند درصد است؟ 

ب( جمعیت غیرفعال چند نفر است؟

175 -15 )2  575 -14/28 )1

355 -14/28 )4  355 -15 )3

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ - 2

الف( اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن نرخ بیکاری است. 

ب( بیکاری اصطکاکی: برخی افراد حاضر به کار نیستند. و در بیکاری داوطلبانه: برخی در حال جابه جایی از کاری به کار دیگر هستند. 

ج( ثروت یک متغیر جاری است، درآمد یک متغیر انباره است و در فرایند تولید و مولد بودن و کسب عایدی است. 

د( در عصر حاضر، وجود و حضور دولت کمتر از اعصار گذشته احساس می شود. 

روند  سرعت  افزایش  و  اقتصادی  توسعه ی  گسترش  برای  راهی  کم درآمد،  اقشار  از  حمایت  و  فقر  رفع  اقتصاددانان،  دیدگاه  از  هـ( 

توسعه یافتگی جامعه است، زیرا فقر گسترده می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت همه جانبه ی جوامع باشد.

2( ص- غ- ص- ص- غ 1( ص- غ- ص- غ- غ 

4( غ- غ- غ- غ- ص 3( غ- ص-ص- غ- ص 

عبارات کدام گزینه به ترتیب و به درستی تکمیل کننده ی جاهای خالی عبارات زیر است؟ - 3

الف( یک نوع از اشتغال کامل، ....... است. 

ب( ......... و .......... از جمله راهکارهای پیشگیری از افزایش بیکاری است. 

ج( دولت ها سعی می کنند با .......، رونق اقتصادی و رفاه مردم را نسبت به گذشته بیشتر کنند. 

د( برای تحقق هدف ..........، دولت می کوشد زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورد. 

سواالت تستی

درس هشتم )فصل سوم(
دهم
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1( الف( اشتغال کامل نیروی کار ب( برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت- مهارت افزایی حین کار- اعطای یارانه های تولید ج( توانمندسازی مهارتی، فنی 

و حرفه ای افراد د( ثابت قیمت ها 

2( الف( اشتغال نیروهای خدماتی و عمومی ب( تقسیم برابر فرصت ها- توزیع عادالنه ثروت و درآمد- مقابله با فقر ج( حمایت از اقشار کم درآمد د( اشتغال کامل 

3( الف( اشتغال کامل نیروی کار ب( برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت- مهارت افزایی حین کار- اعطای یارانه های تولید ج( افزایش ظرفیت تولیدی و 

امکانات کشور د( اشتغال کامل 

4( الف( اشتغال اصطکاکی و داوطلبانه ب( تقسیم برابر فرصت ها- توزیع عادالنه ی ثروت و درآمد- مقابله با فقر ج( افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور 

د( بهبود توزیع ثروت و درآمد

34 فعال باشند، و نرخ - 4 16 جمعیت آن زیر 15 سال باشند و از باقی جمعیت آن  اگر کل جمعیت کشوری 120 میلیون نفر باشد و 

 چقدر است؟ 
ً
بیکاری در این کشور حدودا

44 )4  33 )3  22 )2  11 )1

چند مورد از موارد زیر مربوط به فعالیت های دولت ها در عرصه ی اقتصاد در زمان حاضر نمی باشد؟ - 5

الف( حفظ نظم و امنیت

ب( هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی 

ج( توزیع عادالنه ی درآمد و ثروت 

د( ایجاد اشتغال و مقابله با تورم

2 )2   1 )1

4( همه ی موارد مرتبط با فعالیت های اقتصادی دولت ها می باشد.   3 )3

کدام گزینه به ترتیب درست )ص( یا نادرست )ع( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ - 6

الف( انتخاب بهینه جهت تعامل قدرتمند با دیگر کشورها، نیازمند شناسایی موقعیت رقبا و میزان اعتماد به آن ها است. 

 در حال به وجود آمدن و از بین رفتن هستند. این اتفاق به داستانی تکراری در اقتصاد، تبدیل شده است. 
ً
ب( برخی شغل ها دائما

ج( اقتصادی که منابع غیرفعال دارد. به راحتی می تواند از این منابع برای افزایش میزان تولید کاال و خدمات استفاده کند. 

د( با جمع زدن تعداد افراد شاغل و بیکار می توان جمعیت کل کشور را به دست آورد. 

هـ( افرادی که در زمینه ای غیر از تخصصشان مشغول هستند، شاغل محسوب نمی شوند. 

2( غ- غ- ص- ص- غ- غ  1( غ- غ-  غ- ص-ص- ص 

4( ص- ص- غ- غ- ص- ص  3( ص- ص- ص-غ- غ- غ  

اگر نرخ بیکاری در کشوری 75% باشد و جمعیت بیکار 1,500,000 نفر، جمعیت فعال این کشور چقدر است؟- 7

3,500,000 )4   2,000,000 )3  3,000,000 )2  2,500,000 )1
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 به درستی بیان شده اند؟ - 8
ً
کدام موارد در رابطه با بازارهای »انحصاری و »رقابتی« کامال

الف( در بازارهای رقابتی، هیچ یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تنهایی نقشی در شکل گیری قیمت ندارند. 

ب( افزایش تعداد تولیدکنندگان در بازارهای رقابتی، امکان صلح بین آن ها را افزایش داده و به ضرر مصرف کننده است. 

ج( در بازار انحصاری فروش، قیمت گذار مصرف کننده ی انحصارگر است. 

د( در هریک از بازارهای قانونی و انحصاری فروش و خرید، قیمت گذار دولت و قیمت پذیر طرف مقابل در بازار است. 

هـ( در بازار انحصاری خرید، قیمت پذیر فروشنده است و انحصارگر خریدار می باشد. 

 وجود یک مکان خاص الزامی است. 
ً
و( برای تشکیل بازارهای انحصاری و رقابتی قطعا

ز( به طور کلی، بازارهای انحصاری فروش حتی به شرط مقررات گذاری های صحیح دولتی برای مصرف کننده سودمند نیست. 

4( ب- ج- د- و- ز 3( الف- هـ   2( ب- ج- هـ- و   1( الف- ب- د  

 کدام عبارت ها درست هستند؟ - ۹

الف( وقتی از فقر نسبی صحبت می کنیم، می توان تفاوت معیار سالمت و میزان آن در شهرهای بزرگ و روستاها را به عنوان مثال ذکر کرد. 

ب( منظور از عرضه ی نیروی کار، کارگرانی هستند که تقاضای کار را از صاحبان کارخانه ها، سرمایه گذاران و صاحبان شرکت ها دارند. 

ج( به دلیل مشکالت مبادله ی کاال به کاال، بشر تصمیم گرفت تا یک کاالی خاص را به عنوان پول در نظر بگیرد. البته برای حل مشکالت، 

این کاال در سرتاسر دنیا یکسان انتخاب شد. 

به  یا در حساب آن ها است  افراد  و تحریری( که در دست  )الکترونیکی، فلزی، کاغذی  پول ها  انواع  الکترونیک،  انقالب  با وقوع  د( 

پشتوانه ی طال در بانک مرکزی هستند. 

4( ج- د 3( الف- ب   2( ب- د   1( الف- ج  

کدام گزینه، به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟- 10

الف( با جمع جمعیت شاغل و بیکار با هم، جمعیت کل کشور به دست می آید. 

ب( وضعیت کارا شرایطی است که کشور از منابع خود بیشترین استفاده را می کند. 

ج( خطرپذیری عبارت است از شانس وقوع یک خطر یا یک حادثه بد؛ یک خطر، وضعیتی است که شرایط ایجاد خسارت به اشخاص 

یا اموال را فراهم می کند. 

د( مراحل خرید مقایسه ای به ترتیب، تعریف مسئله، تعیین معیارها، فهرست گزینه ها، ارزیابی و درنهایت تصمیم گیری )انتخاب بهترین 

گزینه( هستند. 

4( غ- ص- ص- غ 3( ص- ص-غ- غ   2( غ- غ- ص- ص   1( ص-غ- غ- ص  

کدام گزینه دربرگیرنده ی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 11

الف( علت ایجاد نظام های بیمه در بسیاری از کشورهای جهان کدام است؟ 

ب( کدام فرض پایه ی یکی دانستن میزان تولید کل و درآمد کل است؟ 

ج( کدام یک از ویژگی های اقتصاد ایران در دوران پهلوی است؟ 

د( منظور از نرخ تورم چیست؟ 

هـ( در تعریف فقر نسبی همیشه از ....... کمک می گیریم.
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1( الف( برای ارتقای رفاه افراد و جامعه و حمایت از کسب وکارها در برابر نظام های بی ثبات اقتصادی به وجود آمده اند. ب( این که هر فردی در فرآیند تولید فعالیت 

دارد، به نوعی هزینه می کند و هر هزینه نشان از درآمدی دارد. ج( در نیمه ی اول حکومت پهلوی )رضاخان( هماهنگی خاصی بین سطوح اقتصادی و اجتماعی 

وجود داشت. د( میزان افزایش یا کاهش قیمت ها هم خطی خاص به نام خط فقر 

2( الف( نظام های بیمه برای جبران پیامدهای ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده به وجود آمده اند. با این که هر تولیدی، درآمدی نیز به همراه دارد پس تولید 

برابر درآمد است. ج( علی رغم ایجاد زیست ساخته ای مواصالتی به موقوفات و مالکیت خصوصی تعدی شد. د( میزان افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته 

هـ( وضعیت کنونی 

3( الف( نظام های بیمه برای جبران پیامدهای ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده به وجود آمده اند. با این که هر تولیدی، درآمدی نیز به همراه دارد پس تولید 

برابر درآمد است. ج( در نیمه اول حکومت پهلوی )رضاخان( هماهنگی خاصی بین سطوح اقتصادی و اجتماعی وجود داشت. د( میزان افزایش قیمت ها نسبت 

به سال گذشته هـ( وضعیت کنونی 

4( الف( برای ارتقای رفاه افراد و جامعه و حمایت از کسب وکارها در برابر نظام های بی ثبات اقتصادی به وجود آمده اند. ب( این که هر فردی در فرآیند تولید فعالیت 

دارد، به نوعی هزینه می کند و هر هزینه نشان از درآمدی دارد. ج( علی رغم ایجاد زیست ساخته ای مواصالتی به موقوفات و مالکیت خصوصی تعدی شد. د( 

میزان افزایش یا کاهش قیمت ها هـ( خطی خاص به نام خط فقر

کدام گزینه کامل کننده ی موارد زیر است؟- 12

الف( رفاه اجتماعی با ....... و ....... تحقق می یابد. 

 با در نظر گرفتن ....... و ....... می توان تصویری از وسعت و اندازه فقر در هر کشور به دست آورد.
ً
ب( معموال

ج( در تشکیل شاخص دهک ها، گروه اول که 10 درصد اولیه ی جمعیت را تشکیل می دهند، ...... درصد درآمد ملی و 10 درصد آخر ....... 

درصدی درآمد ملی را دارند. 

1( الف( ایجاد احساس رضایت مندی و شادکامی در افراد- اجرای برنامه های رشد اقتصادی در جامعه ب( میزان مالیات- سطح حداقل معیشت ج( بیش ترین- کم ترین 

2( الف( از بین رفتن فقر- کاهش نابرابری ها ب( درآمد سرانه- میزان نابرابری در توزیع درآمد ج( کم ترین- بیش ترین 

3( الف( ایجاد احساس رضایت منادی و شادکامی در افراد- اجرای برنامه های رشد اقتصادی در جامعه ب( درآمد سرانه- میزان نابرابری در توزیع درآمد ج( 

بیش ترین- کم ترین 

4( الف( از بین رفتن فقر- کاهش نابرابری ها ب( میزان مالیات- سطح حداقل معیشت ج( کم ترین- بیش ترین

به ترتیب هریک از گزاره های زیر بیان گر کدام نوع از بیکاری هستند؟- 13

- ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دلیل عدم تطابق مهارت ها است.

- در دوره رکود اقتصادی رخ می دهد.

- شامل کسانی می شود که شغل قبلی خود را رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جست وجو هستند.

2( ساختاری- فصلی- ساختاری  1( اصطکاکی- دوره ای- اصطکاکی  

4( اصطکاکی- فصلی- ساختاری 3( ساختاری- دوره ای- اصطکاکی  
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کدام گزینه نمی تواند پاسخ مناسبی برای پرسش زیر باشد؟ - 14

»چرا بیکاری را بیش تر از آنچه اعالم می شود احساس می کنیم؟«  

1( زیرا کسانی که شغل پاره وقت دارند، خود را شاغل به حساب نمی آورند. 

2( کسانی را که در غیر از زمینه ی تخصصی شان مشغول به کار و فعالیت باشند، شاغل محسوب نمی کنند.

3( کسانی را که از جست وجوی شغل دلسرد شده اند، بیکار محسوب نمی کنند. 

4( برخی افراد به دلیل اشتغال در بخش غیررسمی با مأموران آمارگیری درباره وضعیت شغلی خود با صداقت برخورد نمی کنند.

کدام گزینه در رابطه با فقر و بیکاری صحیح نیست؟ - 15

1( میزان باالی بیکاری درآمد دولت را کاهش می دهد. 

2( در فقر نسبی، همیشه تعریف فقر نسبت به وضعیتی که ما در آن هستیم صورت می گیرد. 

3( معیار فقر مطلق در نواحی و زمان های مختلف، متفاوت است. 

4( در شاخص فقر مطلق، ارزش دالر از طریق روش برابری قدرت خرید محاسبه می شود.

به ترتیب هر کدام از موارد زیر به کدام نوع بیکاری اشاره دارد؟ - 16

الف( زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها به دلیل کاهش تولید، استخدام خود را متوقف کنند. 

ب( زمانی که کارگران به دلیل تغییرات فصلی شغل خود را از دست می دهند. 

پ( ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود است. 

ت( هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد. 

ث( شامل کسانی است که به تازگی در حال ورود به بازار کار هستند. 

ج( کوتاه مدت است و در همه ی کشورها وجود دارد. 

2( دوره ای- فصلی- اصطکاکی- دوره ای- اصطکاکی- فصلی  1( ساختاری- دوره ای- ساختاری- دوره ای- اصطکاکی- اصطکاکی  

4( دوره ای- فصلی- ساختاری- ساختاری- دوره ای- فصلی 3( دوره ای- فصلی- ساختاری- دوره ای- اصطکاکی- اصطکاکی  

اگر جمعیت فعال یک کشور 100 میلیون نفر جمعیت افراد شاغل باالی 15 سال آن کشور 76 میلیون نفر باشد، برای آن که نرخ - 17

بیکاری برابر با 10 درصد باشد، چند میلیون نفر باید شاغل شوند؟

12 )4  18 )3  1۶ )2  14 )1

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسش های زیر است؟ - 18

الف( اساسی ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور کدام است؟ 

ب( کدام دسته افراد، جزء جمعیت غیرفعال محسوب می شوند؟  

1( الف( نرخ بیکاری ب( مجموع افراد شاغل و افراد بیکار جامعه 

2( الف( نرخ رشد درآمد سرانه ب( افرادی که مشغول به کارند و یا دنبال کار می گردند. 

3( الف( نرخ بیکاری ب( افرادی که در سن کار هستند اما شاغل یا بیکار نیستند. 

4( الف( نرخ رشد درآمد سرانه ب( افرادی که باالی 15 سال دارند و به دنبال کار می گردند.
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عبارت کدام گزینه در خصوص سیاست های اقتصادی دولت نادرست است؟- 1۹

1( برای حل اساسی مشکل رکود اقتصادی در بلندمدت باید سیاست های جانب عرضه )مثل بهبود بهره وری، افزایش سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار( 

را در پیش گرفت. 

یا کاهش سرعت آن بانک مرکزی سیاست افزایش حجم پول در گردش  از افزایش قیمت ها  2( زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم می شود، برای پیشگیری 

)سیاست پولی انقباضی- مانند خرید اوراق مشارکت( را به کار می گیرد. 

3( سیاست مالی انقباضی عبارت است از کاهش مخارج جاری یا عمرانی دولت و افزایش در نرخ های مالیاتی با پایه های مالیاتی 

4( در مواقع رکود اقتصادی سیاست مالی انبساطی )افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات( بهترین راه تحریک تقاضای کل است.

چگونه می توان انگیزه ی قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرایند توسعه ی سالم اقتصادی ایجاد کرد؟ - 20

2( آموزش و تأمین اقتصادی- اجتماعی  1( توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن آن ها  

4( افزایش سرمایه گذاری و پس انداز در جامعه و افزایش تولید ملی 3( توزیع عادالنه ی درآمدها و کاهش فقر  

کدام گزینه درست است؟ - 21

1( هر فردی که شغل ندارد، بیکار است. 

2( کسانی که دانش آموز و دانشجو هستند و یا بازنشسته و خانه دارند و دنبال کار نمی گردند بیکار محسوب می شوند. 

3( جمعیت فعال جامعه فقط شامل افراد شاغل می شود. 

4( وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد به راحتی می تواند با استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند.

با توجه به اطالعات جدول زیر، نرخ بیکاری چند درصد است؟- 22

جمعیت شاغل )نفر(جمعیت غیرفعال )نفر(جمعیت زیر 15 سال )نفر(جمعیت کل )نفر(

1,860,000360,000250,0001,000,000

15 )4  30 )3  25 )2  20 )1

کدام گزینه، مبین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟- 23

الف( به کاالهای بادوام سرمایه ای که در جریان تولید به کار گرفته می شود. نظیر: تراکتور برای کشاورز و کامیون برای شرکت های 

و  می گویند   ».........« می شود.  استفاده  تولید  جریان  در  خدمتشان  زمان،  طول  در  آنچه  به  و  می شود  گفته   ».........« حمل ونقل 

تولیدکننده با آن ها ».......« ایجاد می کند. 

ب( چندین سال است مطلبی در رابطه با بودجه ی کل کشور که بی ارتباط با تشکیل صندوق توسعه ی ملی نیست در بودجه کل کشور 

لحاظ و رعایت می شود، محتوا و مضمون آن، کدام است؟ 

ج( 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: 
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1( الف( سرمایه ی مولد- کاالهای سرمایه ای بادوام- سود اقتصادی ب( درآمدهای حاصل از فروش ثروت های عمومی باید به عنوان درآمدهای خاص دولتی به 

صندوق توسعه ملی واریز شود. ج( تضمین تعهدات است نه تأمین مالی- تلقی می شود. 

2( الف( سرمایه ی عمرانی- کاالهای بادوام نهایی- سود ویژه ب( نفت خام ثروت عمومی بوده و فروش آن باید از طریق صندوق توسعه ی ملی در جهت فقرزدایی 

همه جانبه و فراگیر مورد مصرف قرار گیرد. ج( تأمین مالی است نه تضمین تعهدات- تلقی می شود. 

3( الف( سرمایه ی مالی- کاالهای سرمایه ای- سود حسابداری ب( درآمدهای حاصل از فروش ثروت های عمومی برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت طبیعی 

هرگز نباید مورد مصرف و استفاده قرار گیرد. ج( تأمین مالی است نه تضمین تعهدات- تلقی نمی شود. 

4( الف( سرمایه ی فیزیکی- کاالهای سرمایه ای بادوام- ارزش افزوده ب( نفت خام ثروت عمومی است و صادرات وی فروش آن، درآمد محسوب نشده و وجوه 

حاصل از فروش آن و هم چنین گاز طبیعی تولیدشده پس از کسر هزینه های تولید به صندوق توسعه ملی واریز شود. ج( تضمین تعهدات است نه تأمین مالی- 

تلقی نمی شود.

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 24

الف( رفاه اجتماعی با ....... تحقق می یابد. 

ب( بدترین نوع قرض گرفتن دولت ....... و بهترین نوع استقراض دولت ....... است. 

ج( مالیات بر ارتش افزوده، نوعی ....... بر مصرف کاالها و خدمات است.

1( الف: از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها ب: از نظام بانکی در بانک مرکزی- از مردم ج( مالیات غیرمستقیم

2( الف: رفع حداقل معیشت و امید به زندگی در افراد ب: از نظام بانکی و بانک مرکزی- از مردم ج: سود اقتصادی 

3( الف: رفع حداقل معیشت و امید به زندگی در افراد ب: از مردم- از نظام بانکی و بانک مرکزی ج: مالیات غیرمستقیم 

4( الف: از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها ب: از مردم- از نظام بانکی و بانک مرکزی ج: سود اقتصادی

عبارت »خلق ارزش بهتر از بیکاری است« به چه معناست؟ - 25

1( اگر در کوتاه مدت برای عوامل تولید، از جمله نیروی کار بدون مهارت، اشتغالی وجود نداشته باشد، تولید و ایجاد ارزش افزوده حتی در محصوالت کم مزیت 

و بدون مزیت، بهتر از بیکاری است. 

2( اگر تولید محصولی به دالیل طبیعی مزیت اقتصادی نداشته باشد، ممکن است در اثر پیشرفت های علم و فناوری و با حمایت تولیدکنندگان در آینده در مسیر 

کسب مزیت اقتصادی قرار گیرد. 

3( در صورتی که کشوری بتواند در یک بازه زمانی طوالنی به خلق مزیت های جدید به ویژه در عرصه محصوالت نرم اقدام کند، بهتر از این است که نیروی کار 

متخصص آن بیکار بماند. 

4( در صورتی که منابع و ثروت های کشور در مسیر تولید محصوالت با ارزش افزوده بیش تر قرار گیرد، تولید محصوالت با هزینه تمام شده زیاد و کیفیت متوسط، 

از بیکاری عوامل تولید بهتر است.

کدام مورد، جمله ها و عبارت های زیر را کامل می کند؟ - 26

الف( در شاخص دهک ها، آمارهای مربوط به سهم گروه های جمعیتی، ....... است. 

ب( خط فقر همان ....... است که به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد و این امر ........ . 

ج( نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسبی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه با هم نیست، به همین دلیل ......... .

د( الزمه اصالح ساختار توزیع درآمده و عادالنه تر کردن آن ........ . 
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1( الف( نشان دهنده ی وضعیت توزیع درآمد در آن جامعه است. ب( سطح درآمد معیشتی- منعکس کننده میزان نابرابری در توزیع درآمده است. ج( درآمد سرانه 

کشورها برحسب دالر محاسبه می شود. د( به کارگیری یک سامانه و نظام کارآمد مالیاتی است. 

2( الف( مبّین چگونگی توزیع درآمد در جامعه است. ب( سطح حداقل معیشت معین- نشان دهنده تفاوت در نیازهاست. ج( از دالر رفاهی یا دالر برابری قدرت 

خرید استفاده می شود. د( توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن آن هاست. 

3( الف( مبین توزیع ناعادالنه درآمدها در جامعه است. ب( سطح درآمد معیشتی- بیانگر تفاوت در نیازهاست. ج( با توجه به برابری قدرت خرید دالر در آن کشور، 

درآمد سرانه برحسب دالر اعالم می شود. د( سنجش وضعیت توزیع درآمد در جامعه است. 

نرخ رشد  است. ج(  نیازها  در  تفاوت  منعکس کننده ی  معیشت-  نداشتن حداقل  است. ب(  در جامعه  درآمدها  توزیع  در  نابرابری  میزان  نشان دهنده  الف(   )4

شاخص های تولید کل جامعه برحسب واحد پول یکسانی محاسبه می شود. د( توزیع مجدد درآمد و ثروت به صورت عادالنه تر است.

پاسخ کامل و درست سؤاالت زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟ - 27

 برقراری یک ....... از مهم ترین ابزارها در این زمینه است. 
ً
الف( برای مبارزه با فقر و نابرابری مسلما

 با در نظر گرفتن ....... می توان تصویری از وسعت اندازه ی ....... در هر کشور به دست آورد. 
ً
ب( معموال

ج( یکی از انواع فقر، نداشتن حداقل معیشت است. ....... کسی است که به نیازهای ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه خدمات 

بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی نداشته باشد. سطح حداقل معیشت از یک کشور به کشور دیگر یا از یک زمان به زمان 

دیگر ....... است و این امر منعکس کننده ی ....... است. 

1( الف( اعمال سیاست هایی به منظور بهبود وضع نامطلوب زندگی ب( شاخص میزان نابرابری در توزیع درآمد، ثورت ج( فقیر نسبی یکسان، یکسان بودن نیازها 

٢( الف( توجه اساسی به انسان به مثابهی مهم ترین عامل تولید ب( شاخص درآمد سرانه و درآمد ملی توزیع درآمد، فقر ج( فقیر مطلق، متفاوت، تفاوت در نیازها 

3( الف( سامانه ی و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی ب( دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابری در توزیع درآمد، فقر ج( فقیر مطلق، متفاوت، تفاوت در نیازها 

4( الف( ایجاد انگیزه قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه در فرایند توسعه ی سالم اقتصادی ب( درآمد ملی شاخص نابرابری در توزیع ثروت ج( فقیر 

نسبی، یکسان، یکسان بودن نیازها

چند مورد از موارد زیر در رابطه با »خطر فقر« درست می باشند؟ - 28

الف( خط فقر می تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. 

ب( خطر فقر طی زمان ممکن است تغییر کند. 

ج( علت تفاوت در خط فقر، تفاوت در نیازها است.

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

توزیع عادالنه درآمدها و کاهش فقر به کدام منجر خواهد شد؟ - 2۹

1( باعث باال رفتن میزان سرمایه گذاری در سطح جامعه شده و اعتماد ملی را باال می برد. 

2( می تواند انگیزه های قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند توسعه ی سالم اقتصادی ایجاد کند. 

3( منجر به رشد اقتصادی و اصالح شاخص توسعه ی انسانی می شود. 

4( باعث بهبود فضای کسب وکار در جامعه شده و از خروج سرمایه های کشور جلوگیری می کند.
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برای مبارزه با »فقر و نابرابری« چه سیاست مناسبی را باید بکار گرفت و به عبارت دیگر مهم ترین ابزار رویارویی با »نابرابری در - 30

توزیع درآمد« کدام است؟ 

1( برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد »مالیاتی« 

2( تصویب قانونی ضربتی و فوری برای کمک اجباری اغنیاء به فقرا 

3( ارائه »تسهیالت بانکی« به تولیدکنندگان کم سرمایه و کوچک 

4( اعمال یک سیاست »شدید و قاطع« برای کاهش درآمد کلیۀ گروه های پردرآمد

یکی از اهداف اصلی »برنامه ریزی های اقتصادی« در کشورها، در حال حاضر، کدام است؟ - 31

1( ایجاد اشتغال برای همۀ افراد قادر به کار و مبارزه با بیکاری 

2( مبارزه با استعمار حذف حکومت های دست نشانده 

3( گسترش »بخش کشاورزی« و استفاده از فناوری پیشرفته در این بخش مهم اقتصادی 

4( کاهش فاصلۀ دهک های درآمدی، نابود کردن »فقر« و تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای عموم مردم

کدام گزینه در بهبود فعالیت های بخش تولید و عرضه مؤثر نیست؟ - 32

2( سیاست های مناسب تجاری و ارزی  1( افزایش بهره وری و امنیت اقتصادی  

4( برنامه ریزی در جهت به کارگیری فناوری های نوین 3( بهبود محیط کسب وکار  

وظیفه ی دولت در رفع مشکل بیکاری چیست؟ - 33

1( مستقیمًا در بخش دولتی اشتغال ایجاد کرده و به بیکاران کار دهد. 

2( با استخدام افراد زمینه را برای مهارت آموزی و تجربه اندوزی فراهم آورده و سپس افراد اقدام به اشتغال شخصی نمایند. 

3( با مدیریت خود، زمینه ی کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را فراهم کند. 

4( تأسیس کارخانه های متعدد دولتی و فراهم آوری زمینه ی اشتغال در این کارخانه ها

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 34

الف( فقر یا تهی دستی مطلق به معنی ....... است. 

ب( در هر جامعه، افرادی که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کم تر باشد، ....... محسوب می شوند.

ج( ....... جزء اهداف اصلی برنامه ریزی اقتصادی در هر کشوری نمی باشد.

1( الف: نداشتن حداقل معیشت ب: زیرخط فقر ج: کاهش مصرف گرایی 

2( الف: نداشتن هیچ گونه درآمدی ب: زیرخط فقر ج: دست یابی به عدالت 

3( الف: نداشتن حداقل معیشت ب: فقیر نسبی ج: کاهش فاصله ی درآمدی 

4( الف: نداشتن هیچ گونه درآمدی ب: فقیر نسبی ج: نابود کردن فقر
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کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - 35

الف( اگر در سال 13۹5، درآمد سرانه ی آلمان بر اساس دالر PPP، 0۹0 ,15 دالر و درآمد سرانه ی ایران بر اساس این دالر 878 ,2۹ دالر 

گزارش شده باشد، می توان گفت .......

ب( با توجه به دو مفهوم »درآمد سرانه« و »میزان فقر عمومی«، در می یابیم که این دو مفهوم با هم رابطه ای ....... دارند. 

ج( کدام یک از اوراق زیر در کشور عزیزمان »ایران«، جهت جلوگیری از ربا ایجادشده است؟

1( الف: متوسط رفاه ایرانیان تقریبًا دو برابر متوسط رفاه افراد کشور آلمان است. ب: معکوس: اوراق مشارکت

2( الف: متوسط رفاه ایرانیان تقریبًا دو برابر متوسط رفاه افراد کشور آلمان است. ب: مستقیم ج: اوراق سهام 3( الف: متوسط رفاه افراد کشور آلمان تقریبًا دو 

برابر متوسط رفاه ایرانیان است. ب: معکوس ج: اوراق مشارکت

4( الف: متوسط رفاه افراد کشور آلمان تقریبًا دو برابر متوسط رفاه ایرانیان است. ب: مستقیم ج: اوراق سهام

 درست نمی باشد؟ - 36
ً
کدام گزینه تماما

1( اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر، مستلزم توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن آن ها است. 

2( مسکین یا فقیر مطلق کسی است که به نیازهای ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی و ... دسترسی نداشته باشد. 

3( از آنجا که درآمد خانوارها گاهی قابل ثبت نیست، اقتصاددانان برای محاسبه ی شکاف درآمدی، شکاف هزینه ای را محاسبه و بررسی می کنند. 

4( مفهوم »حداقل سطح معیشت« با دو معیار مکان و زمان خاص سنجیده می شود.

بهترین سنجه برای مشخص شدن وضعیت اشتغال جامعه کدام مورد است؟- 37

4( نرخ رشد 3( نرخ بیکاری  2( نرخ رونق  1( نرخ تورم  

مردم برای حفاظت از پیشرفت های خود در مقابل ویروس فقر مسئولیت دارند، کدام مورد در این رابطه نادرست است؟- 38

2( تأسیس صندوق های قرض الحسنه  1( از طریق ایجاد نهادهای توانمندسازی خیره و کمک های مردمی  

4( کار و تالش و افزایش درآمدهای خود 3( فعالیت های جهادی 

ویژگی زیر مربوط به کدام نوع از انواع بیکاری ها است. - 3۹

»نیروی کار ساده در اقتصاد وجود دارد، ولی نیوری کار متخصص موردنیاز است.«

4( دوره ای 3( ساختاری  2( فصلی  1( اصطکاکی  

اگر نرخ بیکاری در یک شهر برابر با 12 درصد و جمعیت فعال این جامعه برابر با 4,000,000 نفر باشد، چند نفر بیکار در این شهر - 40

وجود دارد.

4( 440,000 نفر 3( 480,000 نفر   2( 280,000 نفر   1( 380,000 نفر 

شاخص نرخ بیکاری در یک کشور 10 درصد است. اگر جمعیت فعال کشور 20 میلیون نفر باشد، تعداد بیکاران را بیابید و بگویید - 41

تعداد شاغلین چند نفر هستند؟

17,000,000 – 3,000,000 )2  18,000,000 -2,000,000 )1

17,500,000 -2,500,000 )4  1۶,000,000 -4,000,000 )3
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اگر جمعیت فعال یک کشور 40 میلیون نفر باشد و شاغلین آن نیز 30 میلیون نفر باشند، شاخص بیکاری چند درصد است؟- 42

%30 )4   %15 )3   % 20 )2   %25 )1

در کشوری جمعیت بیکار 10 میلیون نفر، نرخ بیکاری 20 درصد است جمعیت فعال این کشور چقدر است؟- 43

2( 55,000,000 نفر 1( 40,000,000 نفر 

4( 50,000,000 نفر 3( 45,000,000 نفر 

اگر در کشوری تعداد بیکاران 12 میلیون نفر و تعداد شاغلین 38 میلیون نفر باشد شاخص نرخ بیکاری چند درصد است؟- 44

%30 )4   %24 )3   % 20 )2   %15 )1

کدام فرمول در رابطه با نرخ بیکاری درست است؟- 45

= نرخ بیکاری × 100  )2 = نرخ بیکاری  × 100  )1

= نرخ بیکاری × 100   )4 = نرخ بیکاری  × 100   )3

سن کار کدام است؟- 46

4( باالی 35 سال 3( باالی 15 سال  2( پایین 18 سال  1( باالی 18 سال 

کدام مورد جزء جمعیت غیرفعال محسوب نمی شود؟- 47

4( زنان خانه دار 3( مهندسان  2( بازنشسته ها  1( دانشجویان 

گاهی اوقات از دست دادن شغل به دلیل تغییرات در فناورهای صنعتی و رویه های تولید نیست، بلکه عواملی همچون ............، - 48

........... و ............ و یا .............. عده ای را از کار، بیکار می کند. در این صورت تولیدات شرکت ها و کارخانه ها کاهش می یابد و 

اقتصاد کشور گرفتار ........... می شود.

1( ضعیف بودن ساختار اقتصادی- قاچاق- واردات بی رویه- تحریم های اقتصادی- رکود 

2( نبود مواد اولیه- قاچاق- بی رونق بازار- تحریم های اقتصادی – رکود

3( فقر اقتصادی مردم- واردات کاال- عدم استقبال مردم- نبود صادرات- تورم 

4( وابستگی اقتصادی- واردات مواد اولیه- فقر اقتصادی- فساد دولتی- تورم

کدام گزینه درست است؟- 4۹

1( دولت ها موظف اند از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، یا فقر و بیکاری مبارزه کنند.

2( دولت ها در حد توان خود باید از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، با فقر و بیکاری مبارزه کنند.

3( دولت باید با شرکت در امر تولید و افزایش باعث توزیع هرچه بیشتر کاال شده تا به این وسیله فقر و بیکاری در جامعه از بین برود.

4( دولت با مبارزه با تورم و ایجاد رونق و ایجاد شرکت های تولیدی می توانند با فقر و بیکاری مبارزه کنند.

جمعیت غیرفعال 15 ساله و بیشتر
جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر

جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر
جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر

جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر
جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر

جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر
جمعیت غیر فعال 15 ساله و بیشتر
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یکی از وظایف دولت ها در هر کشوری، اجرای سیاست های .......... و .......... است.- 50

2( افزایش درآمد خود- مبارزه با تورم 1( مبارزه با تورم- ایجاد رونق 

4( فقرزدایی- ایجاد رونق 3( فقرزدایی- برقرار کردن عدالت 

کدام مورد در اقتصاد ایران یکی از عوامل بی ثباتی بازار کار و فعالیت اقتصادی و اثر منفی قابل توجهی داشته پیامد آنچه بوده است؟- 51

1( بی ثباتی در قیمت ها- یکی از عوامل مهم بیکاری و رکود به شمار می رود.

2( بی ثباتی در قیمت ها- یکی از عوامل مهم تورم می باشد. 

3( کمبود نقدینگی- یکی از عوامل مهم بیکاری و رکود به شمار می رود. 

4( کمبود نقدینگی- یکی از عوامل مهم تورم و رکود می باشد.

کدام مورد از اختالل ها در بازار کسب وکار با سایر موارد متفاوت است؟- 52

1( اختالل در بازارهای انرژی جهان با بحران محیط زیستی یا بهداشتی، مثل ویروس کرونا 

2( گالیۀ تولیدکنندگان از بازپرداخت وام های کالن بانکی و نبود فضای مناسب کسب وکار

3( در انتظار مجوزهای دولتی بودن برای ماه ها حتی سال ها برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی یا اضافه کردن خط تولید جدید

4( قانون گذاری های متعدد، متناقض و دائمًا در حال تغییر که بر بی ثباتی فضای کسب وکار دامن می زنند.

کدام مورد از عوامل بی ثباتی فضای کسب وکار نیست؟- 53

2( بازپرداخت وام های کالن بانکی  1( دریافت مجوز دولتی برای راه اندازی خط تولید جدید 

4( اجرای سیاست فقرزدایی 3( قانون گذاری های متعدد و متناقضی و دائمًا در حال تغییر  

کدام گزینه یکی از عوامل مهم بیکاری و فقر در کشور است؟- 54

2( تولید کاالهای بی کیفیت و قاچاق مواد اولیه  1( قاچاق یا واردات کاالیی که مشابه آن در کشور تولید می شود. 

4( واسطه گری و افزایش قیمت کاال و کیفیت پایین کاالهای تولیدی 3( باال بودن هزینه تولید کاالهای داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی  

کدام معیارها را می توان برای رتبه بندی کشورها از نظر فقر در نظر گرفت؟- 55

2( تولید خالص ملی یا ناخالصی داخلی 1( تولید خالصی ملی یا درآمد سرانه 

4( تولید خالصی داخلی یا تولید ناخالصی ملی 3( تولید ناخالصی داخلی یا درآمد سرانه  

مطابق معیار بانک جهانی، افرادی که زیر ........... در روز درآمد دارند، زیرخط فقر مطلق و از ........... خود عاجزند.- 56

2( 1,4 دالر- تأمین حداقل زندگی 1( 1,9 دالر- تأمین احتیاجات اولیه زندگی 

4( 1,4 دالر- تأمین احتیاجات اولیه زندگی 3( 1,9 دالر- تأمین حداقل زندگی 

کدام معیار را می توان با آن برای سنجش میزان فقر در نظر گرفت؟- 57

4( نرخ فقر 3( خط فقر  2( فقر مطلق  1( فقر نسبی  
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ممکن است میزانی »سالمت« که برای خانوارهای یک ناحیۀ روستایی مطلوب و ایدئال است، برای خانوارهای شهری ناچیز تملقی - 58

شود و برای این اساس آن ها خود را فقیر بدانند، این وضعیت منجر به تعریف ........... شده است.

4( فقر ناخواسته 3( خط فقر   2( فقر مطلق   1( فقر نسبی  

روش کلی در تعیین میزان فقر آن است که ..........- 5۹

1( نیازمندی های افراد و خانوار را با توانمندی های آنان برای دستیابی به آن نیازها مقایسه کنیم. 

2( نیازمندی های فرد، فرد افراد جامعه را ارزیابی می کنیم. 

3( پس از بررسی توانمندی درآمدهای افراد جامع آن را تعیین می کنیم. 

4( با محاسبه فقر مطلق و مقایسه آن با فقر نسبی میزان آن را مشخص می کنیم.

کدام عبارت نادرست است؟- 60

2( بسیاری از کشورهای جهان و دیگر مسائل مرتبط با فقر و نابرابری اند.  1( در کل جهانی، 1,4 میلیارد نفر در فقر مطلق به سر می برند. 

4( فقر یکی از پیامدهای غم انگیز بیکاری و رکود است. 3( کشورهای با درآمد باالدست به گریبان نابرابری های اقتصادی نیستند.  

فقر از پیامدهای غم انگیز ............ و ........... است.- 61

4( تورم- بیکاری 3( رکود- تورم  2( بیکاری- رکود   1( تورم- افزایش نقدینگی  

کدام گزینه از تأثیرات منفی بیکاری بر بودجه دولت نیست؟- 62

2( کمک به تغذیۀ خانواده های نیازمند 1( صرف بودجۀ کمتر برای بیمۀ بیکاری  

4( صرف بودجه بیشتر برای برنامه های اجتماعی 3( کاهش درآمدهای مالیاتی 

بیکاری مشکالت زیادی برای بیکاران و خانواده های آن ها به وجود می آورد، کدام مورد جزء این مشکالت محسوب نمی شود؟- 63

1( از دست دادن درآمد بسیاری از بیکاران بیمۀ خدمات درمانی خود را نیز از دست می دهد.

2( خانوارها مجبورند از پس انداز خود برای غذا، پوشاک و مسکن استفاده کنند، یا از دیگران برای تأمین نیازهای خود قرض بگیرند.

3( برای هزینه های غیرمترقبه مانند: درمان و خرابی لوازم خانگی و... ناتوان می شوند. 

4( بیکاری موجب کاهش اختالف خانوادگی و افزایش جرم و جنایت در جامعه می شود.

کدام علت باعث می شود که اغلب کارگران ساختمانی در اواخر نیمۀ دوم سال به روستاهای خود بازگردند؟- 64

4( بیکاری- ساختاری 3( بیکاری- دوره ای  2( بیکاری- فصلی  1( بیکاری- اصطکاکی  

به ترتیب مشخصات زیر مربوط به کدام یک از انواع بیکاری ها است؟- 65

- در دورۀ رکود تولید کاهش می یابد و به همین دلیل شرکت ها استخدام خود را متوقف می کنند.

- شرکت ها بخشی از نیروهای خود را بیکار می کنند.

- نیروی کار ساده در اقتصاد وجود دارد، ولی نیروی کار متخصص موردنیاز است.

- بیکاری که ناشی از عدم تطبیق افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی از جمله عدم تطبیق مهارت ها است.
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- کسانی که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جستجوی هستند.

- شامل کسانی که به تازگی در حال ورود به بازار کار هستند.

2( دوره ای- دوره ای- ساختاری- ساختاری- اصطکاکی- اصطکاکی  1( ساختاری- ساختاری- اصطکاکی- اصطکاکی- دوره ای- دوره ای 

4( اصطکاکی- دوره ای- ساختاری- اصطکاکی- دوره ای- ساختاری 3( ساختاری- دوره ای- دوره ای- اصطکاکی- ساختاری- اصطکاکی 

کدام یک از انواع بیکاری ها در هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد؟- 66

4( ساختاری 3( فصلی  2( دوره ای   1( اصطکاکی  

کدام یک از انواع بیکاری ها کوتاه مدت است و در همه کشورها وجود دارد و بیکاری ناشی از عدم تطبیق کدام است؟- 67

2( ساختاری- اصطکاکی  1( اصطکاکی- ساختاری  

4( دوره ای- ساختاری 3( اصطکاکی۔ دوره ای 

 کدام گزینه در ارتباط با تقاضاکنندگان نیروی کار نادرست است؟- 68

1( به آن ها کارفرما گفته می شود.

2( صاحبان شرکت ها و کارخانه ها می باشند.

3( گاهی آن ها شامل سرمایه گذاران نیز هستند.

4( آن ها با نیروی بدنی و یا فکری خود محصول یا خدمتی را تولید می کنند.

کدام گزینه از مشخصات عرضه کنندۀ نیروی کار نیست؟- 6۹

2( عرضه کنندۀ نیروی فکر می باشد.  1( عرضه کنندۀ نیروی بدنی می باشد.  

4( حاضرند کار خود را در اختیار عرضه کننده قرار دهند. 3( تولیدکنندۀ محصول یا خدمت 

کدام گزینه درست است؟- 70

1( نیروی کار در اقتصاد دارای بازار مشخص نمی باشد. 

2( در بازار کار قیمت نیروی کار با میزان تقاضا فقط ارتباط دارد. 

3( در بازار کار قیمت نیروی کار با میزان عرضه مرتبط است. 

4( در بازار کار قیمت نیروی کار با میزان تقاضا یا عرضه نیروی کار ارتباط دارد.

شاخص نرخ بیکاری در یک کشور 26 درصد است. اگر جمعیت فعال کشور 30 میلیون نفر باشد، تعداد شاغلین کدام است؟- 71

2( 22,200,000 نفر  1( 21,200,000 نفر 

4( 20,300,000 نفر 3( 24,300,000 نفر 

میزان جمعیت فعال در جامعه ای که 6 میلیون نفر بیکار و 48 میلیون نفر شاغل دارد، کدام است؟- 72

2( 54 میلیون نفر 1( 42 میلیون نفر  

4( ۶0 میلیون نفر 3( 8 میلیون نفر 
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آنچه در سنجش تعداد بیکاران اتفاق می افتد، گاهی با احساس عمومی جامعه از بیکاران سازگار نیست کدام گزینه در این رابطه - 73

نادرست است؟

1( طبق تعریف، کسانی را که از جستجوی شغل دلسرد شده اند، بیکار محسوب می کنند.

2( همه کسانی را که به صورت پاره وقت مشغول به کارند شاغل به حساب می آورند، در حالی که آن ها در جستجوی شغل تمام وقت هستند و خود را شاغل به حساب نمی آورند.

3( همه کسانی را که در غیر از زمینه تخصصی شان مشغول به کار و فعالیت باشند، شاغل محسوب می کنند.

4( برخی افراد نیز ممکن است به دالیلی مانند اشتغال در سنجش غیررسمی یا به امید بهره مندی از بیمه بیکاری و... با مأموران درباره وضعیت شغلی خود به 

صداقت برخورد نکنند.

نرخ بیکاری چگونه به دست می آید؟- 74

2( از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال کشور ضربدر صد 1( از نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت فعال کشور ضربدر صد  

4( از نسبت تعداد جمعیت فعال به کل جمعیت غیرفعال کشور ضربدر صد 3( از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت غیرفعال کشور ضربدر صد 

اساسی ترین شاخص وضعیت اشتغال کدام است؟- 75

4( جمعیت غیرفعال 3( جمعیت فعال   2( نرخ بیکاری   1( نرخ اشتغال 

کدام گزینه در رابطه با »جمعیت غیرفعال« نادرست است؟- 76

2( جمعیت این گروه یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند. 1( دانش آموزان و دانشجویان جزء جمعیت غیرفعال می باشند.  

4( بازنشسته ها و زنان خانه دار در این گروه قرار می گیرند. 3( افراد باالی 15 سال می باشند، ولی شاغل یا بیکار نیستند. 

کدام عبارت در مورد »جمعیت فعال« درست است؟- 77

2( جمعیت فعال افرادی هستند که یا مشغول کارند یا دنبال کار می گردند. 1( جمعیت فعال افرادی هستند که مشغول کارند. 

4( افرادی که در سن کار قرار دارند، ولی شاغل یا بیکار نیستند. 3( جمعیت فعال افرادی هستند که دنبال کار می گردند.  

چگونه جمعیت فعال جامعه محاسبه می شود؟- 78

2( از حاصل جمع جمعیت غیرفعال با افراد شاغل به دست می آید.  1( از حاصل جمع افراد شاغل و بیکار به دست می آید. 

4( اگر تعداد بیکاران ساختاری را از جمعیت شاغل کم کنیم به دست می آید. 3( با کم کردن جمعیت شاغل از جمعیت غیرفعال به دست می آید.  

کدام مورد جزء جمعیت غیرفعال محسوب می شود؟- 7۹

4( کشاورزان 3( کارگران ساختمانی  2( مهندسان   1( سربازان 

کدام مفهوم در مورد جمعیت فعال نادرست است؟- 80

١( اگر تعداد افراد و بیکار را با هم جمع کنیم، جمعیت فعال به دست می آید. 

2( جمعیت فعال یعنی افرادی که مشغول کار هستند.

3( افرادی که مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند جمعیت فعال محسوب می شوند.

4( جمعیت فعال شامل افراد باالی 15 سال می باشد.
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کدام دسته بیکار محسوب نمی شوند؟- 81

2( کارگران در فصل سرد- زنان خانه دار- دانش آموز- دانشجو  1( دانش آموز- دانشجو- بازنشسته- زنان خانه دار  

4( مهندسی که مغازه دار است- دانشجو- بازنشسته- دانش آموز 3( نیروی کار در رکود- دانشجو- بازنشسته- دانش آموز  

کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟- 82

2( بازنشسته- خانه دار 1( دانش آموز- دانشجو  

4( کشاورز در فصل زمستان- بازنشسته 3( خانه دار- دانشجو 

کدام گزینه نادرست است؟- 83

1( از ویژگی های شاغل در مقابل کار خود حقوق یا دستمزد می گیرد. 

2( از ویژگی های شغل آن است که تمام وقت یا پاره وقت است. 

3( همۀ کسانی که کاری ندارند بیکار محسوب می شوند. 

4( بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد و در جستجوی کار است، اما کاری پیدا نمی کند.

کدام عبارت در مورد شغل و شاغل درست است؟- 84

1( کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد یا حقوق می گیرند، شاغل محسوب می شوند، این شغل می تواند تمام وقت یا پاره وقت باشد.

2( کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند فقط دستمزد می گیرند، شاغل محسوب می شوند، این شغل باید تمام وقت باشد.

3( کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند حقوق دریافت می کنند، شاغل محسوب می شوند، کار آن ها پاره وقت است.

4( آن عده ای که در مقابل کار یا خدمتی که انجام می دهند مزد می گیرند، معمواًل کار آن ها پاره وقت می باشد.

کدام گزینه درست است؟- 85

1( وقتی یک اقتصاد منابع فعال دارد به راحتی می تواند منابع غیرفعال خود را به کار اندازد و کاالهای بیشتری تولید کند. 

2( وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، به راحتی می تواند با استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند. 

3( هنگامی یک اقتصاد منابع فعال خود را گیرد منابع غیرفعال کارایی خود را از دست می دهند و تولید کاال کاهش می یابد. 

4( منابع غیرفعال در اقتصاد مضر هستند و نمی توان از آن ها برای تولید کاال و خدمات سود برد.

کدام دالیل موجب قرار گرفتن یک کشور در درون مرز امکانات تولید می شود؟- 86

2( افزایش صادرات کاال و رونق بازار  1( تعطیلی برخی کارخانه ها و بیکاری بعضی از کارگران  

4( افزایش تعداد کارخانه ها و رونق اقتصادی 3( تولید کاالهای موردنیاز و عدم وابستگی به خارج 

وجود منابع بیکار در یک کشور کدام پیامد را دارد؟- 87

2( فراتر از مرز امکانات تولید باشد.  1( کشور روی مرز امکانات تولید قرار گیرد.  

4( میزان تولید دقیقًا با امکانات هم اندازه باشد. 3( زیر مرز امکانات تولید قرار گیرد. 
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کدام گزینه در رابطه با عبارت زیر نادرست است. - 88

»با کاهش تولید و پدید آمدن رکود ........................«

2( سرمایۀ کمتری مورداستفاده قرار می گیرد. 1( کارگران کمتری موردنیاز است. 

4( از منابع بیکار برای تولید کاال استفاده می شود.  3( اقتصاد دارای منابع تولید کاال استفاده می شود. 

وظیفۀ دولت و مردم در مقابله با مسئلۀ فقر و بیکاری به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟- 8۹

1( حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد- ایجاد نهادهای توانمندسازی، خیریه و تأسیس صندوق های قرض الحسنه 

2( کاهش مالیات بر درآمد همۀ اقشار درآمدی- از طریق کمک های مردمی، تأسیس صندوق های قرض الحسنه و فعالیت های جهادی 

3( پرداخت پول ماهانه و بیمه برای امرارمعاش- استخدام نیروی کار بیکار توسط تولیدکنندگان شرکت های بزرگ و خصوصی 

4( کاهش فاصله طبقاتی از طریق توزیع درآمد ملی به طور مساوی به همه اعضای جامعه- پرداخت به موقع مالیات به دولت برای ایجاد فرصت های شغلی

در یک کشور فرضی، تعداد افراد شاغل باالی 15 سال 1500 نفر و تعداد افراد جویای کار باالی 15 سال نیز 300 نفر هستند، با توجه - ۹0

به این اطالعات: 

الف( نرخ بیکاری در این کشور چه قدر است؟ 

ب( حداقل چند نفر در این کشور باید شاغل شوند تا نرخ بیکاری برابر با 10 درصد گردد؟ 

ج( جمعیت فعال این کشور چه قدر است؟

1500 -180 -% 20 )4  1800 -180 -% 20 )3  1500 -120 -% 1۶ )2  1800 -120 -% 1۶ )1

در کدام گزینه مفهوم فقر نسبی به درستی بیان شده است؟ - ۹1

1( مطابق با فقر نسبی می توان معیاری را برای سنجش میزان فقر در نظر گرفت. 

2( با توجه به مفهوم فقر نسبی، می توان گفت محاسبۀ تعداد افراد فقیر بسیار ساده و ممکن است. 

3( مطابق با معیار بانک جهانی، افرادی که زیر 9 دالر در روز درآمد دارند، فقیر نسبی محسوب می شوند.

4( تعریف فقر نسبی همیشه نسبت به وضعیتی است که ما در آن هستیم و در نواحی و زمان های مختلف متفاوت خواهد بود.

منظور از عرضه کننده و تقاضاکنندۀ نیروی کار چه کسی است؟- ۹2

1( عرضه کنندۀ نیروی کار، همان کارگرانی هستند که با نیروی بدنی و یا فکری خود، محصول یا خدمتی را تولید کنند. تقاضاکننده نیروی کار صاحب شرکت ها 

یا سرمایه گزارانی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند.

کار، همان  نیروی  تقاضاکننده  می پردازند.  مردم  موردنیاز  و خدمات  کاال  تولید  به  که  اقتصاد هستند  در عرصه  کارفرمایان  کار، همان  نیروی  2( عرضه کننده 

تقاضاکنندگان کاال و خدماتی هستند که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می شود.

3( عرضه کنندۀ نیروی کار، کسانی هستند که به طور تمام وقت کاری انجام می دهند و درازای آن دستمزد با حقوق می گیرند. تقاضاکننده نیروی کار، کسانی که 

در جست وجوی کار و در سن اشتغال )باالی 15 سال( هستند.

4( عرضه کنندۀ نیروی کار، کارفرمای بزرگ اقتصاد یعنی دولت است.  تقاضاکنندۀ نیروی کار، صاحبان شرکت ها و مؤسساتی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند.



358

  اقتصاد جامع کنکور

کدام نقطه در منحنی زیر بیانگر حالتی است که اقتصاد دارای منابع بیکار و غیرفعال است؟- ۹3

A )1

B )2

C )3

D )4

کل جمعیت باالی 15 سال یک کشور فرضی معادل 80 میلیون نفر است، درصورتی که 30 میلیون نفر جمعیت غیرفعال باشند نرخ - ۹4

اشتغال جامعه 70 % باشد در این صورت جمعیت بیکار چند میلیون نفر است؟

2( 15 میلیون نفر  1( 35 میلیون نفر  

4( 30 میلیون نفر 3( 50 میلیون نفر 

کدام گزینه مفهوم »بیکار و اشتغال« را به درستی بیان کرده است؟- ۹5

1( بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد و در جست وجوی کار است. اما کاری برای خود پیدا نمی کند. شاغل کسی است که درازای کاری که انجام می دهد، 

دستمزد یا حقوق می گیرد. 

2( بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد، چه در جست وجوی کار باشد چه نباشد. شاغل کسی است که درازای کاری که انجام می دهد دستمزد می گیرد 

و شغلش تمام وقت است.

3( افرادی که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند ولی شاغل نیستند، بیکار محسوب می شوند. افرادی که کاری انجام می دهند حتی اگر در قبالش دستمزد 

با حقوق دریافت نکنند. شاغل محسوب می شوند.

4( دانش آموز، دانشجو، بازنشسته و خانه دار درصورتی که دنبال کار نکردند بیکار محسوب می شوند. افرادی که در سن کار قرار دارند، به صورت تمام وقت کار 

می کنند و در قبال کار خود دستمزد دریافت می کنند.

کدام یک از گزینه های زیر نشان دهندۀ افراد بیکار است؟ - ۹6

الف( پرهام دانش آموز کالس دهم است که شغلی ندارد و دنبال کار هم نمی گردد. 

ب( زهرا دانشجوی ترم دوم رشتۀ حقوق است و قصد دارد تحصیالت خود را تا مقطع دکترا ادامه دهد و در حال حاضر در جست وجوی 

کار نیست. 

ج( خانم میرزایی مدیر یک آرایشگاه زنانه است که به دلیل کرونا به طور موقت آرایشگاهش تعطیل شده است.

د( آقای رضایی به امید راه اندازی کسب وکار شخصی خود، از شرکتی که در آن استخدام بوده به تازگی استعفا داده است. 

هـ( خانم آذری خانه دار است و دنبال کار نمی گردد. 

و( آقای عباسی صاحب گلخانه خیار در منطقۀ گرمسار است، در حال حاضر فصل کشت محصوالت به اتمام رسیده و ایشان به فعالیت 

دیگری نیز مشغول نیست. 

4( ب- ج – هـ- و  3( ب- ج- د- و   2( ج- د- و   1( ج- د – هـ 
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انواع بیکاری را در نمونه های زیر مشخص کنید. - ۹7

الف( شخصی که به دلیل پایین بودن حقوق خود از کار استعفا می دهد، با این امید که بتواند در موقعیت بهتری مشغول به کار شود.

ب( کشور ایران به دلیل کمبود نیروی متخصص در زمینه سخت افزارهای کامپیوتری، در این تکنولوژی از مزیت اقتصادی برخوردار 

نیست و به دنبال نیروی متخصص در این حوزه است، اما تنها نیروی کار ساده با حداقل مهارت های تجربی در اقتصاد وجود دارند. 

ج( یک شرکت تولیدی پوشاک به دلیل قرار گرفتن در شرایط کرونا و کاهش تقاضای بازار برای کاالیش، برای صرفه جویی در هزینه های 

تولید مجبور به تعدیل نیرو شده است و 10 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. 

د( برخی از کشاورزان در فصل زمستان کار خود را از دست داده اند، زیرا محصوالتی که کشت می کردند فقط در فصول گرم سال قابلیت 

بهره برداری دارند.

1( بیکاری اصطکاکی- بیکاری فصلی- بیکاری ساختاری- بیکاری دوره ای

2( بیکاری دوره ای- بیکاری ساختاری- بیکاری فصلی- بیکاری اصطکاکی

3( بیکاری اصطکاکی- بیکاری ساختاری- بیکاری دوره ای- بیکاری فصلی

4( بیکاری دوره ای- بیکاری ساختاری- بیکاری اصطکاکی- بیکاری فصلی
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را باهم جمع کنیم، جمعیت فعال به دست می آید. جمعیت فعال افرادی هستند که با مشغول (1سوال
به کارند با دنبال کار می گردند. افراد دیگری را که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند، ولی شاغل و یا بیکار نیستند، در جمعیت غیرفعال دسته بندی می کنند 

)مانند دانشجویان و دانش آموزان باالی 15 سال(. 

= جمعیت فعال  + =150 25 175 نفر   

= نرخ بیکاری  × ⇒                                      100 = نرخ بیکاری  ×25
175 100 14 28� / درصد   

= جمعیت غیرفعال + =180 175 355 نفر   

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (2سوال

الف( نادرست است. اشتغال کامل نیروی کار به معنای صفر بودن نرخ بیکاری نیست. 

ب( نادرست است. بیکاری داوطلبانه: برخی افراد حاضر به کار نیستند. و در بیکاری اصطکاکی: برخی در حال جابه جایی از کاری به کار دیگر هستند. 

ج( نادرست است. درآمد، متغیری جاری و دارایی یا ثروت متغیری انباره است؛ به عنوان مثال سود یک شرکت یا حقوق یک کارمند، که ماهانه تحقق می یابد 

متغیری جاری است و اتومبیل با ساختمان آن ها، که دارایی و ثروت است متغیری انباره است و در طول زمان افزوده یا کاسته می شود. فرق دارایی و ثروت این 

است که دارایی در فرایند تولید و مولد بودن و کسب عایدی است؛ اما ثروت راکد است. 

د( نادرست است. با گذشت زمان و تکامل بشر به ویژه دستیابی به فناوری های نوین اجتماعی و کشف قوانین حاکم بر اجتماعات انسانی، محدوده ی اقتدار دولت 

نیز وسیع تر شد. به طوری که در عصر ما، انسان ها وجود و حضور دولت را بسیار بیشتر از دوران های گذشته احساس می کنند.

هـ( درست است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(3سوال

الف( یک نوع از اشتغال کامل، اشتغال کامل نیروی کار است. 

ب( برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و مهارت افزایی حین کار و اعطای یارانه های تولید ازجمله راهکارهای پیشگیری از افزایش بیکاری است. 

ج( دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات، رونق اقتصادی و رفاه مردم را نسبت به گذشته بیش تر کنند. 

د( برای تحقق هدف اشتغال کامل، دولت می کوشد زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای محاسبه ی نرخ بیکاری باید فرمول را بنویسیم و سپس اعداد را در آن جای گذاری کنیم:(4سوال

= نرخ بیکاری  × ⇒                                      100  

با توجه به داده های مسئله، هیچ کدام از اطالعات را نداریم، پس باید خودمان اطالعات را به دست بیاوریم. ابتدا باید جمعیت باالی 15 سال را به دست بیاوریم 

تا بتوانیم جمعیت فعال و بیکار را حساب کنیم:

جمعیت بیکار 15 ساله و بیش تر
 جمعیت فعال 15 ساله و بیش تر

جمعیت بیکار 15 ساله و بیش تر
 جمعیت فعال 15 ساله و بیش تر

پاسخنامه تشریحی

درس هشتم )فصل سوم(
دهم
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= کل جمعیت + جمعیت زیر 15 سال  جمعیت باالی 15 سال   

120 000 000 1
6 120 000 000

20 000 000

, , ( , , )

, ,

= × + x  

⇒ − = ⇒ =120 000 000 20 000 000 100 000 000, , , , , ,x x نفر   

حال باید ببینیم چند میلیون نفر فعال و چقدر بیکار هستند.

= جمعیت باالی 15 سال + جمعیت بیکار  جمعیت فعال   

100 000 000 3
4 100 000 000

75 000 000

, , ( , , )

, ,

= + ×y  

⇒ − = ⇒ =100 000 000 75 000 000 25 000 000, , , , , ,y y  

حال تمام اطالعات موردنیاز را داریم:

= نرخ بیکاری × ≈25 000 00075 000 000 100 33, , , , %  

گزینه 4 پاسخ صحیح است. امروزه دولت ها در عرصه اقتصاد عالوه بر حفظ نظم و امنیت، وظایفی نظیر هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه ی پایدار (5سوال
اقتصادی، ایجاد اشتغال، فقرزایی، کاهش نابرابری و توزیع عادالنه می درآمد و ثروت، مقابله با تورم، حفظ ثبات اقتصادی و ... را بر عهده دارند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(6سوال

د( با جمع زدن تعداد افراد شاغل و بیکار، جمعیت فعال کشور به دست می آید. 

هـ( افرادی که در زمینه ی غیرتخصصی خود مشغول به کارند، شاغل محسوب می شوند. 

و( مطابق با معیار بانک جهانی، افرادی که کمتر از 1/9 دالر در روز درآمد دارند، زیرخط فقر مطلق هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای پاسخ به این سؤال ابتدا فرمول را می نویسیم و سپس با جای گذاری اعداد، سعی می کنیم تا جایگاه مجهول را پیدا کنیم: (7سوال

100 =     

75
100 1 500 000

75 1 500 000 100 150 000 00075 2 000 0

=

⇒ = × ⇒ = =

, ,

, , , , , ,

x

x x 000
 

(x) جمعیت فعال است. با توجه به محاسبات، این کشور به طور کلی 2,000,000 جمعیت فعال دارد که 1,500,000  همان طور که مشاهده می کنید، مجهول 

نفر آن بیکار هستند، یعنی 75 %

  جمعیت فعال در عدد 100 ضرب می شود.
جمعیت بیکار
جمعیت فعال

نکته ی )1(: در فرمول اصلی، کسر 

نکته ی )2(: جمعیت بیکار و جمعیت فعال هر دو به افراد 15 ساله و بیشتر اشاره دارند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: (8سوال

ب( افزایش تعداد تولیدکنندگان در بازارهای رقابتی به سود مصرف کننده است. 

ج( در بازار انحصاری فروش، قیمت گذار فروشنده ی انحصارگر است. 

نرخ بیکاری جمعیت بیکار
جمعیت فعال



363

درس هشتم )فصل سوم( : رکود، بیکاری و فقر

د( در بازارهای انحصاری فروش، قیمت گذار فروشنده و قیمت پذیر خریدار است. برعکس در بازارهای انحصاری خرید، قیمت گذار خریدار و قیمت پذیر فروشنده است. 

و( برای تشکیل بازارهای انحصاری و رقابتی قطعًا وجود یک مکان خاص الزامی نیست. 

ز( انحصار طبیعی و قانونی مشروط به مواظبت و مقررات گذاری های صحیح دولت می تواند برای مصرف کننده سودمند باشید. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: (۹سوال

ج( کاال به عنوان پول در سرتاسر جهان یکسان نبود و در هرجایی با جای دیگر متفاوت بود، مثل ایران که غالت در آن رایج بود و روسیه، پوست سمور.

د( امروزه قدرت اقتصادی کشورها پشتوانه ی پول )هریک از انواع آن( است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(10سوال

الف ( شاغل + بیکار = جمعیت فعال 

د( مرحله دوم خرید مقایسه ای، فهرست گزینه ها و مرحله سوم، تعیین معیارها است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (11سوال

الف( در بسیاری از کشورهای جهان، نظام های بیمه به منظور جبران پیامدهای ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده به وجود آمده اند. 

نکته: ایجاد نظام های بیمه با هدف ایجاد حمایت از کسب وکارها در برابر بی ثباتی اقتصادی نبوده است. 

ب( تولید هر عدد کاال برابر با درآمدی ناشی از فروش آن کاال است. 

پس بیراه نیست بگوییم تولید کل )داخلی( = درآمد کل )داخلی( 

ج( در این دوران هم زیرساخت های مواصالتی ایجاد شد و هم به مالکیت خصوصی، عمومی و موقوفات تعدی شد. دقت کنید: بین سطوح اقتصادی و الیه های 

دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی وجود نداشت. د( نرخ تورم برابر است با میزان افزایش قیمت ها نسبت به سال قبل. 

هـ( فقر نسبی به معنای سنجش میزان فقر یک شخص )یک جامعه( نسبت به شخص دیگر در بازه های زمانی متفاوت و مکان های مختلف است. در فقر نسبی 

همیشه تعریف فقر نسبت به وضعیتی که ما در آن هستیم، صورت می گیرد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (12سوال

الف( رفاه اجتماعی با »با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها« تحقق می یابد. 

ب( معمواًل با در نظر گرفتن »درآمد سرانه« و »میزان نابرابری در توزیع درآمد« می توان تصویری از وسعت و اندازه ی فقر در هر کشور به دست آورد. 

ج( در تشکیل شاخص دهک ها، گروه اول که 10 درصد اولیه ی جمعیت را تشکیل می دهند، »کم ترین« درصد درآمد ملی و 10 درصد آخر »بیشترین« درصد 

درآمد ملی را دارند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیکاری ساختاری: ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی ازجمله عدم تطابق (13سوال
مهارت ها است. 

بیکاری دوره ای: بیکاری ای که هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد. 

بیکاری اصطکاکی: این نوع بیکاری شامل کسانی می شود که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جست وجو هستند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. آنچه در سنجش بیکاران اتفاق می افتد، گاهی بااحساس عمومی جامعه از بیکاری سازگار نیست، همه ی کسانی را که (14سوال
در زمینه ی غیرتخصصی شان مشغول به کار و فعالیت باشند، شاغل محسوب می کنند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معیار فقر نسبی در نواحی و زمان های مختلف متفاوت است. (15سوال
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزاره های ذکرشده در صورت سؤال به ترتیب در مورد بیکاری دوره ای - فصلی - ساختاری - دوره ای - اصطکاکی - (16سوال
اصطکاکی هستند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(17سوال

= جمیعت فعال میلیون نفر 100  

= جمعیت شاغل  76 میلیون نفر   

= جمعیت بیکار  − =100 76 24 میلیون نفر   

= نرخ بیکاری × = ⇒100 10 = نرخ بیکاری  − × =24
100 100 10x   

⇒ − = ⇒ =24 10 14x x  

14 میلیون نفر باید شامل شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(18سوال

الف( اساسی ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور، نرخ بیکاری است. 

ب( افرادی که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند، ولی شاغل و یا بیکار نیستند، در جمعیت غیرفعال دسته بندی می شوند. 

بانک مرکزی (1۹سوال یا کاهش سرعت آن  افزایش قیمت ها  از  برای پیشگیری  تورم می شود،  اقتصاد کشور دچار  پاسخ صحیح است. زمانی که  گزینه 2 
سیاست کاهش حجم پول در گردش )سیاست پولی انقباضی - مانند فروش اوراق مشارکت( را به کار می گیرد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. توزیع عادالنه ی درآمدها و کاهش فقر می تواند انگیزه ی قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرایند (20سوال
توسعه ی سالم اقتصادی ایجاد کند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر:(21سوال

گزینه ی 1: هر فردی که شغل ندارد، بیکار محسوب نمی شود. 

گزینه 2: کسانی که دانش آموز و دانشجو هستند و یا بازنشسته و خانه دارند و دنبال کار نمی گردند بیکار محسوب نمی شوند. 

گزینه 3: جمعیت فعال، افرادی هستند که یا شغل دارند یا به دنبال شغل می گردند. اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را باهم جمع کنیم، جمعیت فعال جامعه به 

دست می آید. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(22سوال

= جمعیت 15 سال و باالتر جمعیت زیر 15 سال - جمعیت کل   

= جمعیت 15 سال و باالتر  − =1 860 000 360 000 1 500 000, , , , , نفر   

= جمعیت فعال ×جمعیت غیرفعال - جمعیت 15 سال و باالتر   

= جمعیت فعال − =1 500 000 250 000 1 250 000, , , , ,   نفر 

= جمعیت بیکار ⇒ جمعیت شاغل - جمعیت فعال  = جمعیت بیکار  = =1 250 000 1 000 000 250 000, , , , , نفر   

= نرخ بیکاری    × ⇒100 = نرخ بیکاری  × =250 000
1 250 000 100 20,
, , درصد   

جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر
جمعیت فعال  15ساله و بیشتر

جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر
جمعیت فعال  15ساله و بیشتر
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. (23سوال

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

گفته می شود، کاالهای سرمایه ای با دوام می گویند و تولیدکننده با آن ها ارزش افزوده ایجاد می کند. 

ب( 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 در بودجه ی کشور رعایت می شود و با تشکیل صندوق توسعه ی ملی، 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 طبیعی 

باید به سرمایه مولد تبدیل شود. 

ج( گاهی به مواردی مثل سفته، چک، پول، برات، حوالجات، تمبر و ... در زبان مردم، اوراق بهادار گفته می شود که کارکرد آن ها تضمین تعهدات است نه 

تأمین مالی. اما در اصطالح اقتصاددانان به آن ها اوراق بهادار نمی گویند. هم چنین اوراق مبادله شده در بورس کاال نیز از نظر مردم اوراق بهادار شمرده می شود 

درحالی که از نظر اقتصاددانان، اوراق بهادار صرفًا شامل اوراق سهام و اوراق مشارکت می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (24سوال

الف( رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها تحقق می یابد. 

ب( بدترین نوع قرض گرفتن دولت از نظام بانکی و بانک مرکزی و بهترین نوع استقراض دولت از مردم است.

ج( مالیات بر ارزش افزوده: نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف کاالها و خدمات است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر در کوتاه مدت برای عوامل تولید )مثل نیروی کار بدون مهارت ( اشتغالی نباشد، تولید و خلق ارزش افزوده حتی در (25سوال
محصوالت کم مزیتی و کم، از بیکاری بهتر است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (26سوال

الف( آمارهای مربوط به سهم گروه های جمعیتی در هر جامعه، چگونگی توزیع درآمد در آن جامعه را نشان می دهد. 

ب( سطح حداقل معیشت معین یا خط فقر نشان دهنده تفاوت در نیازهاست. 

ج( برای تبدیل تولید ملی کشورها به دالر و مقایسه آن ها از دالر رفاهی یا دالر برابری قدرت خرید استفاده می کنند. 

د( توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن آن ها است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (27سوال

الف( برای مبارزه با فقر و نابرابری، مسلمًا برقراری یک »سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی« از مهم ترین ابزارها در این زمینه است. 

ب( معمواًل با نظر گرفتن دو شاخص »درآمد سرانه« و میزان نابرابری در »توزیع درآمد« می توان تصویری از وسعت و اندازه ی »فقر« در هر کشور به دست آورد. 

بهداشتی،  تغذیه، خدمات  آب سالم،  مانند:  زندگی  ابتدائی  نیازهای  به  که  است  »فقیر مطلق« کسی  است،  معیشت  نداشتن حداقل  »فقر«  انواع  از  یکی  ج( 

آموزشی و پوشاک، و سرپناه دسترسی نداشته باشد. سطح حداقل معیشت از یک کشور به یک کشور یا از یک زمان به یک زمان دیگر »متفاوت« است و این امر 

منعکس کننده »تفاوت در نیازها« است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. سطح حداقل معیشت )خطر فقر( از یک کشور به کشور دیگر، یا از یک زمان به زمان دیگر متفاوت است و این امر (28سوال
منعکس کننده تفاوت در نیازهاست.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. توزیع عادالنه ی درآمدها و کاهش فقر می تواند انگیزه ی قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرآیند (2۹سوال
توسعه ی سالم اقتصادی ایجاد کند.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای مبارزه با فقر و نابرابری مسلمًا برقراری یک سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی از مهم ترین ابزارهای مقابله با (30سوال
نابرابری توزیع درآمد است. اگر با بکار گیری یک نظام درست مالیاتی توزیع مجدد درآمد به نحو قانونی صورت پذیرد. تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود 

و اکثریت چشم گیر مردم کاهش می یابد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. یکی از اهداف برنامه ریزی اقتصادی در هر کشور دستیابی به عدالت، کاهش انواع نابرابری مثل نابرابری در برخورداری (31سوال
از امکانات کاهش فاصله درآمدی، کاهش فقر و تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای عموم مردم است. 

جهت (32سوال در  برنامه ریزی  و  محیط کسب وکار  بهبود  اقتصادی،  امنیت  و  بهره وری  افزایش  نظیر  سیاست هایی  با  دولت  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه 
به کارگیری فناوری های نوین، فعالیت های بخش تولید و عرضه را بهبود می بخشد. هم چنین با اجرای سیاست های مناسب تجاری و ارزی سعی می کند وابستگی 
و شکنندگی اقتصادی در مقابل تکانه های داخلی و خارجی را بکاهد و واردات غیرضروری و مصرف بی رویه ی کاالهای وارداتی را کاهش دهد و صادرات را تقویت 

کند، بدین ترتیب تجارت خارجی را سامان دهد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وظیفه ی دولت در دفع مشکل بیکاری به معنای این نیست که به بیکاران کار دهد و مستقیمًا در بخش دولتی اشتغال (33سوال
ایجاد کند، بلکه با مدیریت خود، زمینه ی کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را فراهم می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت ها: (34سوال

الف( فقر و تهی دستی مطلق به معنای نداشتن حداقل معیشت است. 

ب( در هر جامعه، افرادی که درآمد آن ها از سطح حداقل معیشتی معین کم تر باشد، زیرخط فقر محسوب می شوند. 

ج( اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در هر کشوری، دست یابی به عدالت، کاهش انواع نابرابری ها در برخورداری از امکانات، کاهش فاصله درآمد، نابود 

کردن فقر و تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای عموم مردم می باشید. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (35سوال

الف( دالر رفاهی یا دالر PPP از تقسیم سبد کاالیی قیمت گذاری شده در یک کشور به همان سبد کاالیی قیمت گذاری شده در کشور آمریکا و به صورت سالیانه به 

دست می آید؛ لذا هر چه در مقایسه ی دو کشور مقدار این دالر PPP بیشتر باشد، افراد آن کشور رفاه بیشتری خواهند داشت )نسبت به دیگر کشور مورد مقایسه 

(. در این درآمد سرانه ایران مثال از آنجا که:

  = 29 878
15 090 2,

, �  

می توان گفت ایرانیان نسبت به افراد کشور آلمان از رفاه بیشتری )تقریبًا 2 برابر( برخوردار هستند. 

ب( هر چه میزان درآمد سرانه باالتر باشد، می توان نتیجه گرفت که توزیع درآمد میان افراد یک جامعه عادالنه تر بوده است که در این صورت سطح فقر عمومی 

کاهش پیدا می کند؛ بنابراین دو مفهوم »فقر عمومی« و »درآمد سرانه« با یکدیگر رابطه ی معکوس خواهند داشت. 

ج( در کشور ما طرح ابتکاری اوراق مشارکت برای جلوگیری و مقابله با ریا ایجاد شده است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (36سوال

فقیر مطلق: کسی است که به نیازهای ابتدایی زندگی مانند آب سالم، تغذیه و ... دسترسی نداشته باشد.

مسکین: مفهومی جدا از فقیر مطلق می باشد که حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی، توانایی استفاده از آن ها را هم ندارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بهترین سنجش برای مشخص شدن وضعیت اشتغال، نرخ بیکاری در جامعه است.(37سوال

درآمد سرانه ایران
درآمد سرانه آلمان
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. مردم نیز برای حفاظت از پیشرفت های اقتصادی خود در مقابل ویروس فقر مسئولیت دارند. آن ها می توانند از طریق (38سوال

ایجاد نهادهای توانمندسازی، خیریه و کمک های مردمی و نیز تأسیس صندوق های قرض الحسنه و فعالیت های جهادی، از یکدیگر در برابر خطر فقر و نابرابری 

محافظت کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیکاری که ناشی از عدم تطبیق بیمۀ افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی ازجمله عدم تطبیق بیمه افراد (3۹سوال

جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی ازجمله عدم تطابق مهارت ها است. بیکاری ساختاری نامیده می شود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(40سوال

= نرخ بیکاری × 100     

12
100 4 000 000

12 4 000 000
100= = ×x

/ /
/ /  

= تعداد بیکاران =x 480 000/   

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(41سوال

= نرخ بیکاری × 100     

10
100 20 000 000

10 20 000 000
100= = ×x

/ /
/ /  

= تعداد بیکاران =x 2 000 000/ /   

= تعداد شاغلین − =20 000 000 2 000 000 18 000 000/ / / / / /  

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(42سوال

شاغلین + بیکاران = جمعیت فعال  

⇒ = + → = − =40 30 40 30 10x x  

=  تعداد بیکاران =x 10  

= نرخ بیکاری × 100     

= نرخ بیکاری × → × = =10
40 100 1

4 100 100
4 25%  

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(43سوال

= نرخ بیکاری × 100     

20
100

10 000 000 10 10 000 000
20

1 000 000 000
20= = = × =/ / / / / / /

x
x  

= جمعیت فعال =x 50 000 000/ /     

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(44سوال

= جمعیت فعال تعداد شاغلین + تعداد بیکاران   

= نرخ بیکاری × 100     

= نرخ بیکاری × → × = =12
50 100 6

25
100
1

600
25 24%  

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(45سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. سن کار باالی 15 سال است.(46سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(47سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(48سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت ها موظف اند از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، با فقر و بیکاری مبارزه کنند.(4۹سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(50سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در اقتصاد ایران، بی ثباتی در قیمت ها بر بی ثباتی بازار کار و فعالیت اقتصادی اثر منفی قابل توجهی گذاشته است و خود (51سوال

یکی از عوامل مهم بیکاری و رکود به شمار می رود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه یک مربوط به همه کشورهای دنیا می شود، اما موارد 2، 3 و 4 مسائل و مشکالت اقتصادی مربوط به داخل (52سوال

کشور می باشد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. برخی از تولیدکنندگان از بازپرداخت وام های کالن بانکی و یا از نبود فضای مناسب کسب وکار گالیه دارند. گاهی برخی (53سوال

از آن ها برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی یا اضافه کردن خط تولید جدید، باید ماه ها و حتی سال ها در انتظار مجوزهای دولتی باشند و در پیچ وخم های اداری 

سازمان ها و نهادها، معطل بمانند. گاهی قانون گزاری های متعدد و متناقض و دائمًا در حال تغییر بر بی ثباتی فضای کسب وکار دامن می زنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. قاچاق یا واردات کاالیی که مشابه آن در کشور تولید می شود، یکی از عوامل مهم بیکاری و فقر است.(54سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(55سوال

می توان تولید ناخالصی داخلی با درآمد سرانه، کشورها را معیاری برای رتبه بندی آن ها از نظر فقر در نظر گرفت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(56سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. فقر مطلق را می توان معیاری برای سنجش میزان فقر در نظر گرفت.(57سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(58سوال

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. روش کلی در تعیین میزان فقر آن است که نیازمندی های افراد و یا خانوار با توانمندی های آنان برای دستیابی به آن (5۹سوال

نیازها مقایسه کنیم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در کل جهان 1٫4 میلیارد نفر در فقر مطلق به سر می برند. بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسائل مرتبط با فقر و (60سوال

نابرابری اند، حتی کشورهای با درآمد باال نیز دست به گریبان نابرابری های اقتصادی اند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. فقر نیز یکی از پیامدهای غم انگیز بیکاری و رکود است.(61سوال

را صرف (62سوال بیشتری  پول  تا  را مجبور می کند  دولت  بیکاری  باالی  میزان  دارد،  دولت  بودجه  بر  منفی  تأثیری  بیکاری،  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه 

برنامه های اجتماعی مانند: بیمۀ بیکاری و کمک به تغذیه خانواده های نیازمند کند؛ در حالی که درآمد مالیاتی دولت به دلیل بیکار بودن کارگران و کاهش تولید 

شرکت ها کاهش یافته است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیکاری همچنین موجب بروز اختالفات خانوادگی و حتی جرم و جنایت را در جامع بیفزایند.(63سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیکاری فصلی: زمانی اتفاق می افتد که کارگران به دلیل تغییرات فصلی شغل خود را از دست می دهند، مانند برخی کارگران (64سوال

ساختمان و کشاورزان در فصل زمستان.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (65سوال

بیکاری اصطکاکی: این نوع بیکاری شامل کسانی می شود که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جستجو هستند، همچنین 

شامل کسانی است که به تازگی در حال ورود به بازار کار هستند. این نوع بیکاری کوتاه مدت است و در همه کشورها وجود دارد. 

بیکاری ساختاری: بیکاری ای که ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی ازجمله عدم تطابق مهارت ها است. مثاًل نیروی کار 

ساده در اقتصاد وجود دارد، ولی نیروی کار متخصص موردنیاز است. 

بیکاری دوره ای: بیکاری ای که هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد. در دورۀ رکود تولید کاهش می یابد و به همین دلیل شرکت ها استخدام خود را متوقف می کنند 

یا بخشی از نیروهای خود را بیکار می کنند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیکاری ای که هنگام رکود اقتصادی رخ می دهد در دوره رکود، تولید کاهش می یابد و به همین دلیل شرکت ها استخدام (66سوال

خود را متوقف می کنند یا بخشی از نیروهای خود را بیکار می کنند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیکاری اصطکاکی کوتاه مدت است و در همه کشورها وجود دارد بیکاری ساختاری، ناشی از عدم تطبیق بیمه افراد (67سوال

جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی ازجمله عدم تطابق مهارت ها است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تقاضاکنندگان نیروی کار، صاحبان شرکت ها و کارخانه ها یا سرمایه گذارانی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند و (68سوال

گاهی در اقتصاد به آن ها کارفرما هم می گویند. گزینۀ 4 از مشخصات عرضه کننده نیروی کار می باشد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. عرضه کنندۀ نیروی کار، همان کارگرانی هستند که با نیروی بدنی و یا فکری خود، محصول یا خدمتی را تولید می کنند (6۹سوال

و حاضرند کار خود را در اختیار تقاضاکنندگان قرار دهند.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. نیروی کار نیز در اقتصاد دارای بازار است. همان طور که در بازار کاال، مقدار عرضه و یا تقاضای یک کاال با قیمت آن (70سوال

ارتباط می یابد، در بازار کار نیز قیمت نیروی کار که نام آن دستمزد است، با میزان تقاضا یا عرضه نیروی کار ارتباط دارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(71سوال

= نرخ بیکاری × 100     

26
100 30 000 000

26 30 000 000
100= = → ×x

x
/ /

/ /  

= تعداد جمعیت =x 7 800 000/ /  

= تعداد شاغلین − =30 000 000 78 800 000 22 200 000/ / / / / /  

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(72سوال

= جمعیت فعال = + تعداد بیکاران  + تعداد شاغلین   

→ جمعیت فعال + =48 6 54  

گزینه 1 پاسخ صحیح است. طبق تعریف، کسانی را که از جستجوی شغل دلسرد شده اند بیکار محسوب نمی کنند.(73سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نرخ بیکاری از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال کشور ضربدر صد به دست می آید.(74سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اساسی ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور نرخ بیکاری است.(75سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. جمعیت فعال افرادی هستند که یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند.(76سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. جمعیت فعال افرادی هستند که یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند. (77سوال

نکته: افراد دیگری را که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند، ولی شاغل و یا بیکار نیستند در جمعیت غیرفعال دسته بندی می کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را با هم جمع کنیم جمعیت فعال جامعه به دست می آید.(78سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. افرادی که در سن کار )باالی 15 سال( قرار دارند، ولی شاغل و یا بیکار نیستند، در جمعیت غیرفعال دسته بندی می شوند.(7۹سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. جمعیت فعال افرادی هستند که یا مشغول به کارند یا دنبال کار می گردند.(80سوال

بیکار محسوب نمی شوند، (81سوال بازنشسته و خانه دارند و دنبال کار نمی گردند،  گزینه 1 پاسخ صحیح است. کسانی که دانش آموز و دانشجو هستند و 

»بیکاری تطبیقی« به دالیلی ازجمله عدم تطبیق مهارت ها است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کسانی که دانش آموز و دانشجو هستند و بازنشسته و خانه دارند و دنبال کار نمی گردند، بیکار محسوب نمی شوند، اما (82سوال

کشاورزان در فصل زمستان از بیکاری فصلی رنج می برند.

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. همۀ کسانی که شغلی ندارند بیکار نیستند، بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد و در جستجوی کار است، اما (83سوال

کاری برای خود پیدا نمی کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(84سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، به راحتی می تواند با استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند.(85سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دالیل مختلفی برای قرار گرفتن در درون مرز امکانات تولید به جای قرار گرفتن در روی مرز امکانات وجود دارد. شاید (86سوال

برخی از کارخانه ها بسته شده اند یا بعضی از کارگران بیکار هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وجود منابع بیکار سبب می شود که کشور در زیر مرز امکانات تولید قرار گیرد.(87سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. از این منابع می توانست برای تولید کاال و خدمات از آن استفاده شود، اما از آن برای تولید هیچ چیزی استفاده نمی شود.(88سوال

برقراری عدالت است. دولت ها موظف اند (8۹سوال و  فقرزدایی  اجرای سیاست های  از وظایف دولت ها در هر کشوری،  یکی  پاسخ صحیح است.  گزینه 1 
از طریق حمایت از شرکت های تولیدی و مبارزه با فساد، با فقر و بیکاری مبارزه کنند. مردم نیز برای حفاظت از پیشرفت های اقتصادی خود در مقابل ویروس 
فقر مسئولیت دارند. آن ها می توانند از طریق ایجاد نهادهای توانمندسازی، خیریه، کمک های مردمی و نیز تأسیس صندوق های قرض الحسنه و فعالیت های 

جهادی، از یکدیگر در برابر خطر فقر و نابرابری محافظت کنند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹0سوال

- تعداد افراد جویای کار باالی 15 سال  = = افراد بیکار  300  

= جمعیت فعال = + افراد شاغل  افراد بیکار   

= نرخ بیکاری × 100     

= نرخ بیکاری + ×300
1500 300 100 16�   درصد 

ب( برای کاهش نرخ بیکاری از 1۶% به 10% باید میزان افراد بیکار )به میزان x واحد( کاهش پیدا کند، بنابراین درصورتی که تعداد افراد بیکار از 300 نفر به 180 

نفر برسد )یعنی باید حداقل 120 نفر در این کشور شاغل شوند(، نرخ بیکاری 10 درصد می شود.

300
1800 100 10

300
1800

10
100

1
10 3000 10 1800

1200 10

− × =

− = = → − =

=

x

x x

x x

1120= x

 

= جمعیت فعال + افراد شاغل  = افراد بیکار  + =1500 300 1800 ج(  

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در فقر نسبی درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود )افرادی که درآمد کمتری دارند نسبت به افراد با درآمد باالتر (۹1سوال
فقیر محسوب می شوند(؛ بنابراین می گوییم سطح فقر از یک کشور به کشور دیگر یا از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. 

جمعیت بیکاران
جمعیت فعال  
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. عرضه کنندۀ نیروی کار همان کارگرانی هستند که با نیروی بدنی و یا فکری خود محصول یا خدمتی را تولید می کنند و (۹2سوال
حاضرند کار خود را در اختیار تقاضاکنندگان کار قرار دهند. 

تقاضاکنندگان نیروی کار، صاحبان شرکت ها و کارخانه ها یا سرمایه گذارانی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند و گاهی در اقتصاد به آن ها کارفرما هم می گویند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. نقاطی که در درون منحنی مرز امکانات تولید هستند، بیانگر منابع بیکار یا غیرفعال در اقتصاد هستند. (۹3سوال

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(۹4سوال

جمعیت غیرفعال + جمعیت فعال = کل جمعیت باالی 15 سال  

80 30= +x  

x میلیون نفر جمعیت فعال = 50  

= نرخ اشتغال × 100  

   70 50 100= × ⇒ = جمعیت شاغل  35 میلیون نفر   

= جمعیت فعال  + افراد شاغل  افراد بیکار   

50 35= + ⇒ افراد بیکار  میلیون نفر 15   

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد یا حقوق می گیرند، شاغل محسوب می شوند. این شغل می تواند (۹5سوال
تمام وقت یا پاره وقت باشد - بیکار کسی است که باالتر از 15 سال دارد و در جست وجوی کار است اما کاری برای خود پیدا نمی کند، بنابراین کسانی که دانش آموز 

و دانشجو هستند و یا بازنشسته و خانه دار که دنبال کار نمی گردند، بیکار محسوب نمی شوند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (۹6سوال

الف( دانش آموز بیکار محسوب نمی شود. 

ب( دانشجو بیکار محسوب نمی شود. 

ج( خانم میرزایی به دلیل قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی )بیکاری دوره ای(، مجبور به تعطیلی موقت شده است. 

د( آقای رضایی به دلیل استعفا ر جابه جایی از یک شغل به شغل دیگر، بیکار محسوب می شود. 

هـ( خانه دار بیکار محسوب نمی شود. 

و( بیکاری آقای عباسی، بیکاری فصلی است که در بعضی از کسب وکارها به دلیل تغییرات فصلی رخ می دهد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیکاری اصطکاکی: کسانی که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جست وجوی کار هستند. (۹7سوال

بیکاری ساختاری: بیکاری ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود به دالیلی از جمله تطابق مهارت هاست. 

بیکاری دوره ای: بیکاری ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تولید در یک کشور 

بیکاری فصلی: بیکاری ناشی از تغییرات فصلی

جمعیت شاغل
جمعیت فعال  

جمعیت شاغل
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تورم و کاهش قدرت خرید

پول و ثروت دو مفهوم متفاوت هستند، چرا که بسته به میزان قدرت خرید پول و ارزشمندی آن، ثروتمندی شما نیز می تواند دستخوش تغییر شود. در یک وضعیت 

عادی با داشتن 200 میلیون تومان ممکن است احساس ثروتمندی کنید درحالی که در وضعیت تورم، با آن پول کار خاصی نتوانید انجام دهید. در ادامه به توضیح 

مفهوم »پول« و »تورم« می پردازیم.

 تاریخچۀ پول

 ١. مبادالت پایاپای

قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادالت )خریدوفروش ها به صورت کاال با کاال بود؛ یعنی هرکس کاالی اضافی خود را با کاالهایی 

که نیاز داشت، مبادله می کرد. به این نوع از مبادله »تهاتر«1 می گویند. )مبادلۀ کاال با کاال = مبادالت پایاپای = تهاتر(

تهاتر قدیمی ترین شکل انجام معادالت در جهان است. در شکل سنتی تهاتر، به دلیل محدود بودن کاال و خدمات، معامالت به صورت مستقیم و پایاپای انجام 

می شد )مانند: مبادالت روستایی(؛ ولی امروزه به دلیل تنوع و گستردگی نیازها و تولیدات، امکان تبادل مستقیم بین دو طرف بسیار کم تر است؛ بنابراین در تهاتر 

نوین بایستی یک وسیلۀ مبادلۀ اعتباری مانند سند یا کارت اعتباری تعریف کرد تا مبادله به صورت شفاف و روان انجام شود.

مبادالت تهاتری مشکالت زیادی به همراه داشت که عبارت اند از: 

  1- عدم تمایل هم زمان دو طرف به مبادله: مثاًل فردی که برنج اضافی داشت و می خواست آن را با نخود معاوضه کند باید فردی را پیدا می کرد 

که نخود اضافی داشته و تمایل به معاوضه آن با برنج نیز داشته باشد و ممکن بود مجبور شود ده ها مبادله انجام دهد تا به کاالی نهایی مطلوب خود برسد. 

  2- نبود معیار برای تعیین ارزش و محاسبۀ قیمت ها و تبدیل آن ها به یکدیگر؛ معیاری برای مشخص کردن ارزش هر کاال وجود نداشت، 

زیرا اگر کسی می خواست برنج خود را با نخود معاوضه کند، دقیقًا نمی دانست چه مقدار برنج با چه مقدار نخود قابل معاوضه است. 

  ٣- نبود وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده؛ نگهداری کاالها به مدت زیاد نبود و فاسد می شدند. این نکته را فراموش نکنیم 

که در آن زمان طال و نقره، دارایی به حساب نمی آمد.

نکته:مهم ترین شرط در مبادالت تهاتری )کاال به کاال(، تمایل هم زمان دو طرف به مبادله است.

 2. استفاده از کاالی خاص به جای پول

به تدریج که کاالها با یکدیگر مبادله می شدند، انسان ها متوجه شدند که بعضی از کاالها 1- دوام بیشتری دارند. 2- قابل تقسیم به تکه های کوچک، 3- غیر 

فاسدشدنی 4- پرطرفدار هستند و 5- راحت تر در مبادالت معاوضه می شوند؛ این کاالها، »کاالی خاص« نام گرفتند.

1. »تهاتر« در لغت به معنای تبادل کاال یا کاال، به صورت پایاپای است.
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در هر منطقه کاالهای خاصی پرطرفدار بود که در جدول زیر بعضی از کاالها را نام برده ایم.

کاالهای خاص برای مبادالتسرزمین

غالتایران

صدفهندوستان

چایتبت

پوست سمورروسیه

نکته:کاالهای خاص )کاالی مقبول تر در هر منطقه( به عنوان اولین پول مورداستفاده قرار می گرفتند.

استفاده از کاالهای خاص مشکالتی نیز به همراه داشت:

 1- نگهداری آن ها برای مدت زیاد امکان پذیر نبود، زیرا در بلندمدت فاسد می شدند. 

 2- به دلیل حجم باال، فضای زیادی اشغال می کردند.

⇐ ضرر تولیدکنندگان  ٣-هزینه نگهداری زیادی داشتند، زیرا برای نگهداری به محلی مناسب نیاز بود. نتیجه 

 ٣. استفاده از پول فلزی

با گذشت زمان و افزایش تولید، میزان مبادالت نیز بیشتر شد و با توجه به مشکالتی که کاالهای خاص داشتند، انسان ها متوجه شدند این کاالها وسیلۀ 

مناسبی برای معامله نیستند و به جای آن ها می توان از بعضی فلزات مثل طال و نقره استفاده کرد. زیرا فلزات برخالف کاالهای خاص، حجم کمی داشتند 

و حمل ونقل آن ها آسان تر بود، و فاسد هم نمی شدند.

استفاده از پول فلزی )طال و نقره( مزایا و نتایجی داشت:

 ١- گسترش تجارت داخل کشورها و بین ملت ها

 ٢- رونق بخشیدن به فعالیت های دریانوردی و حمل ونقل

با وجود تمام مزایای پول فلزی در مبادالت، باز هم مشکالتی وجود داشت که عبارت اند از:

 1- محدود بودن میزان آن ها: به علت گسترش حجم مبادالت، به پول بیشتری نیاز بود درحالی که فلزات طال و نقرۀ در دست بشر، محدود بودند. 

 2- حجم زیاد در هنگام مبادالت بزرگ

 4. پول کاغذی

مشکالتی که در انجام معامالت با پول فلزی وجود داشت، باعث شد تا افراد به دنبال راه حلی برای آسان شدن معامالت باشند. برخی بازرگانان در معامالت 

به جای پرداخت سکه های فلزی رسید صادر می کردند که نشان دهد بدهکارند و طرف مقابل هم بر اساس اعتمادی که داشت این رسید را می پذیرفت. 

مردم هم، برای حفاظت از خطرهای احتمالی و رها شدن از حمل سکه های فلزی برای انجام معامله ها، پول های فلزی خود را به صورت امانت به صرافان و 

تجار معتبر شهر خود می سپردند و در مقابل رسید دریافت می کردند و به وسیلۀ این رسیدها، معامالت خود را انجام می دادند؛ یعنی پشتوانۀ این رسیدها، طال و 

نقره امانی نزد صرافان بود.

این رسیدها در واقع نخستین اسکناس ها بودند و طرف مقابل، رسیدها را براساس اصل اعتماد می پذیرفت. این روش به زودی رواج پیدا کرد و رسیدها بین مردم 

ردوبدل می شد. رونق این کار باعث تأسیس صرافی ها به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی میان مردم شد و به تدریج به نهادی مهم در اقتصاد به نام »بانک« تبدیل شدند.
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اما گاهی بعضی از صرافان و تجار نمی توانستند سکه ها را طبق رسید به صاحبانشان بازگردانند و ازاین رو، مشکالتی مثل بی مباالتی یا سوءاستفاده برخی صرافان 

از اعتماد مردم، تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی آن ها را برای مردم سخت می کرد، باعث شد دولت ها برای جلوگیری از بروز 

این مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده بگیرند و ایدۀ سپردن انتشار پول به یک بانک مرکزی این گونه شکل گرفت.

 5. پول ثبتی )تحریری(

با گسترش ارتباطات، فعالیت بانک ها افزایش پیدا کرد و شعبه های زیادی از آن ها در دسترس مردم قرار گرفت. ولی استفاده از اسکناس برای انجام 

معامالت هم مشکالتی به وجود آورد. به همین منظور بانک تصمیم گرفت خدماتی در اختیار مشتریان خود قرار دهد؛ مانند استفاده از چک در معامالت.

را کاهش  بانک، موجودی حسابی  بلکه  با چک انجام می شود، در واقع پول نقد )اسکناس( میان افراد ردوبدل نمی شود؛  در معامالتی که 

)برداشت( و موجودی حساب دیگری را افزایش )واریز( می دهد. افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند؛ به همین خاطر به چک، »پول تحریری« یا 

»ثبتی« می گویند. )تحریر به معنای نوشتن است.(

 6. پول الکتریکی و مجازی

امروزه افزایش حجم و سرعت مبادالت با انقالب دیجیتال و الکتریکی هم زمان شده است. این موضوع موجب شده تا روش های بسیار راحت تر و سریع تری برای 

انجام مبادالت پیدا شود و استفاده از »پول الکترونیکی« یکی از این  روش هاست.

پول الکترونیکی در کارت های بانکی قابلیت ثبت و ضبط دارد و انتقال دارایی را در شبکه های ارتباطی )مانند: تلفن، تلفن همراه، فضای مجازی( بسیار آسان و 

سریع می کند. در آینده پول دیجیتال به صورت های گوناگون وجود دارد که تهدیدات و فرصت های جدیدی برای زندگی آیندگان ایجاد خواهد کرد. »بیت کوین« 

یکی از این پول هاست.

  پشتوانۀ پول در دوره های مختلف

 ١- زمان پول فلزی: پشتوانه پول، طال و نقرۀ موجود در خود پول بود، زیرا ذات این پول ها دارای ارزش بود.

 2- زمان پول کاغذی: پشتوانۀ پول، پول های فلزی )طال و نقره( شمش های طال و جواهرات نزد صرافی ها یا بانک ها بود. 

 ٣- پشتوانۀ پول در حال حاضر: پشتوانۀ پول، قدرت اقتصادی کشورهاست.

تذکر: برگۀ اسکناس ده هزارتومانی، به خودی خود ده هزار تومان نمی ارزد؛ بلکه سند یا رسیدی است که با آن معادل ده هزار تومان کاال یا خدمات 

می توان دریافت کرد.

وظایف پول

پول در اقتصاد چهار وظیفه بر عهده دارد:

 1. وسیلۀ پرداخت در مبادالت 

 2. وسیلۀ سنجش ارزش 

 3. وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش 

 4. وسیلۀ پرداخته ای آینده
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برای درک بهتر وظایف پول هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم:

 1. وسیلۀ پرداخت در مبادالت

اقتصاد کنونی، اقتصاد پولی است، زیرا در هنگام مبادالت، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در مقابل پول، کاال و خدمات ارائه می دهند و اطمینان دارند که دیگران 

نیز هنگام فروش )کاال – خدمات( پول آن ها را می پذیرند.

نکته:نقش اصلی پول در مبادالت، آسان سازی مبادله است.

 2. وسیلۀ سنجش ارزش

پول وسیله ای است که می توانیم با کمک آن ارزش هر کاال را مشخص کنیم و ارزش نسبی هر کاال را نیز نسبت به کاالی دیگر بسنجیم، هر کشور، واحد پول یا 

واحد ارزش خاص خود را دارد. برای مثال به جدول زیر توجه کنید. 

واحد پول / واحد ارزشکشور

ریالایران

پوندانگلیس

یورواتحادیۀ اروپا

 ٣. وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش

ما نیازهای روزمرۀ خود را اعم از کاال و خدمات، با پرداخت پول رفع می کنیم، اما همواره مخارج پیش بینی نشده ای وجود دارد. پس انداز پول، به ما کمک می کند 

تا در صورت نیاز بتوانیم از آن برای هزینه های غیرقابل پیش بینی استفاده کنیم؛ یعنی پول به عنوان وسیلۀ حفظ ارزش در زمان ضروری و در موقعیت های خاص 

مورداستفاده قرار گیرد.

 4. وسیلۀ پرداخته ای آینده

امروزه اکثر معامالت از طریق پرداخته ای آینده انجام می شود؛ یعنی مبادله کاال صورت می گیرد و پرداخت پول در آینده انجام می شود. 

خریدهای اقساطی یا ردوبدل کردن حواله های بانکی از نمونه های پرداخته ای آینده هستند.

شرط: اگر پول بتواند ارزش خود را در طول زمان حفظ کند، وسیله مناسبی برای پرداخته ای آینده است.

  نقدینگی

حجم کل پولی که در کشور وجود دارد، نقدینگی آن کشور است. = پولی که به شکل اسکناس در دست مردم است + پولی که سپرده در حساب های بانکی است.

افزایش نقدینگی یعنی نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بیشتر باشد. )نرخ رشد نقدینگی < نرخ رشد تورم(.

نکته:هرگونه افزایشی در قیمت را نمی توان تورم دانست؛ مثال: گران فروشی فروشندگان بی انصاف تورم نیست.

 قدرت خرید پول

قدرت خرید پول، به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد و این یعنی قدرت خرید پول و سطح عمومی قیمت ها رابطۀ معکوس دارند.

 ↓ ↑، قدرت خرید پول  سطح عمومی قیمت 

↑ ↓، قدرت خرید پول  سطح عمومی قیمت 
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نرخ تورم: درصد افزایش ساالنۀ سطح عمومی قیمت هاست.

چگونه نرخ تورم را محاسبه می کنند؟ 

معمواًل برای اندازه گیری تورم از شاخص قیمت مصرف کننده )cpi( بهره می برند. 

برای تشکیل شاخص قیمت مصرف کننده )cpi( دولت کارهایی به ترتیب زیر انجام می دهد:

 1- در نظر گرفتن یک سبد کاال که شامل کاالهای گوناگونی است که عموم مصرف کنندگان خریداری می کنند. )سبد بازار(

 ٢- دولت هزینه سبد بازار را در طول زمان رصد می کند.

 ٣- بسته به درصد افزایش قیمت سبد در یک دوره مشخص، cpi نیز همان درصد افزایش خواهد داشت.

تذکر: سبد بازار شامل انواع کاالهاست مانند: انواع مواد غذایی، ماشین، لباس، خدمات تفریحی و ... 

Cpi برای یک ماه )یا یک سال( معین به صورت زیر محاسبه می شود:

�  cpi برای یک ماه )یا یک سال( معین                                                                              �100

مسئله و پاسخ

مسئله 1: اگر هزینۀ سبد بازار در ابتدای سال 10,000 میلیارد تومان و در انتهای سال به 12,000 میلیارد تومان افزایش یابد، شاخص قیمت مصرف کننده را 

مشخص کنید.

پاسخ: 

نکته:برای محاسبه cpi از رابطۀ زیر استفاده می کنیم؛ بر این اساس داریم:

�  cpi برای یک ماه )یا یک سال( معین                                                                              �100  

� � � �12000 10000
10000 100 20%  

 پیامدهای تورم

تورم یعنی، افزایش سطح عمومی قیمت ها

تأثیرات تورم در جامعه:

 1- بی ثباتی فضای کسب وکار

⇐ تولید و خریدوفروش کاالها مشکل خواهد بود.  ٢- عدم پیش بینی درست تولیدکنندگان و تجار از آیندۀ قیمت های بازار 

 3- کاهش قدرت خرید پول

⇐ تأثیر منفی بر رفاه مردم  4- تأثیر منفی در خرید کاال و خدمات توسط مصرف کنندگان 

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل - هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل - هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل



378

  اقتصاد جامع کنکور

 علل تورم و نقش دولت

علل به وجود آمدن تورم در جامعه:

 1- نابرابری عرضه و تقاضای کل )تقاضای کل < عرضه کل(: با به وجود آمدن شرایط مازاد تقاضا در بازار، برخی تقاضاکنندگان حاضرند 

برای خرید کاالهای موجود محدود، پول بیشتر بپردازند و همین موضوع بر سطح عمومی قیمت ها تأثیر می گذارند و نرخ تورم کل کشور را افزایش می دهد. 

 -2 ⇐ ⇐ 1- افزایش ظرفیت های تولیدی در درون کشور )زمان بر است(  ⇐ افزایش عرضه از طریق  راهکار دولت برای مقابله با تورم در این قسمت 

 )افزایش واردات )ترجیح دولت

 2- عدم هماهنگی نقدینگی با افزایش تولید )افزایش نقدینگی< افزایش تولید(: افزایش نقدینگی در صورتی که با افزایش تولید هماهنگ 

نباشد و بیشتر از آن باشد باعث افزایش تقاضای مصرف کنندگان خواهد شد درحالی که مقدار کاالی عرضه شده کمتر است و همین سبب تورم 

⇐ کنترل میزان نقدینگی خواهد شد. )مثل مورد باالیی( راهکار دولت برای مقابله با تورم در این قسمت 

⇐ تورم ⇐ کاهش قدرت خرید مردم درنهایت   ٣- نوسانات نرخ ارز: باعث تأثیر منفی در ارزش پول ملی شده منجر به 

 سیاست های پولی دولت 

سیاست های پولی: به سیاست های دولت که از طریق بانک مرکزی به منظور مدیریت )کنترل( حجم پول و حفظ ارزش آن اعمال می کند، سیاست های پولی 

می گوییم.

این سیاست ها به دو شکل هستند:

 1. کاهش نقدینگی در گردش )سیاست های پولی انقباضی(:

تورم داشته باشیم. در این حالت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن ها، بانک مرکزی  زمانی این سیاست اعمال می شود که در اقتصاد 

سیاست انقباضی پول را با استفاده از روش هایی به کار می گیرد.

⇐ به طور مستقیم از مقدار نقدینگی در دست مردم می کاهد. مانند فروش اوراق مشارکت 

 2. افزایش نقدینگی در گردش )سیاست های پولی انبساطی(:

این شرایط  در  باشد،  آمده  به وجود  بیکاری در جامعه  افزایش میزان  و  تولید  رکود اقتصادی، کاهش سطح  دلیل  به  اعمال می شود که  این سیاست  زمانی 

تولیدکنندگان انگیزه ای برای تولید و ایجاد اشتغال ندارند. بانک مرکزی با اعمال سیاست های پولی انبساطی برای کوتاه مدت این مشکالت را حل می کند.

⇐ نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق می کند. مانند خرید اوراق مشارکت 

بانک مرکزی می تواند با استفاده از اوراق مشارکت، میزان حجم پول در جامعه را کنترل کند. در این روش بانک مرکزی می تواند با فروش مستقیم اوراق مشارکت 

مقدار پول در دست مردم را کاهش دهد )سیاست بازار باز( و یا با خرید این اوراق پول به جامعه تزریق کند.
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کدام گزینه، به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟- 1

الف( در جوامع غیردینی، پول های راکد را قرض مردم به خود می دانستند، اما آن را وام می دادند و ربا نمی گرفتند.

ب( دولت ها با عدم اجازه ی فعالیت آزادانه ی انتفاعی به بانک ها سعی می کنند جلوی این توانایی عجیب آن ها )خلق شبه پول( را بگیرند. 

به حساب  آن ها  واریز  و  اسنادی  مطالبات  دریافت  امانات،  قبول  کشور،  داخل  در  وجوه  نقل وانتقال  همچون  فعالیت هایی  بانک ها  ج( 

مشتری و ... را انجام می دهند. 

د( تورم همیشه چیز بدی نیست، هنگامی که بی رویه، پر نوسان و مداوم باشد با تورم زیان بار و بد روبه رو هستیم. در مورد علت تورم هم 

باید به ناهماهنگی افزایش پول با افزایش تولید اشاره کرد. 

را  پول  شبه  و  بیفزایند  جامعه  گردش  در  نقد  پول  حجم  بر  توانستند  اقتصادی  فعالیت های  سازمان دهی  و  چک  ایجاد  با  بانک ها  هـ( 

گسترده تر در جامعه به وضوح ایجاد کنند. 

2( ص-غ-غ-غ-ص 1( غ- ص- ض- ص-غ 

4( ص-غ- ص-غ- ص  3( غ- ص-غ- ص- غ 

کدام گزینه، به دو پرسش زیر، پاسخ درست و کامل می دهد؟ - 2

الف( چه زمانی نقدینگی با افزایش مواجه می شود؟ 

ب( کدام یک از نکاتی که مدیران مؤسسات مالی به مرور متوجه آن شدند، نیست؟ 

1( الف: اگر رشد نقدینگی بیشتر اثر رشد تورم باشد. ب: هیچ گاه موجودی صندوق به صفر نمی رسد. 

2( الف: اگر رشد تورم بیشتر از رشد نقدینگی باشد. ب: صاحبان پول در اغلب موارد همه ی پول خرد را یکجا خارج نمی کنند. 

3( الف: اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد تورم باشد. ب: عده ای صرفًا برای رفع نیاز همنوعان خود در بانک پول می گذارند و عده ای با هدف کسب سود. 

4( الف: اگر رشد تورم بیشتر از رشد نقدینگی باشد. ب: عده ای صرفًا برای رفع نیاز همنوعان خود در بانک پول می گذارند و عده ای با هدف کسب سود.

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر، مربوط به کدام یک از وظایف پول است؟ - 3

الف( هزینه ها با قابل پیش بینی هستند یا غیرقابل پیش بینی. همواره باید مقداری پول برای هزینه های غیرقابل پیش بینی داشت. 

ب( این عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر راحت تر می کند. عالوه بر این، هر کشور واحد پولی 

مخصوص به خود را دارد. 

سواالت تستی

درس نهم )فصل سوم(
دهم
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 محسوس است، زیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل پرداخته ای آتی صورت می گیرد مثل خرید 
ً
ج( این وظیفه ی پول در روزگار ما کامال

اقساطی و حواله های بانکی. 

د( افراد در مبادالت خود، پول را می پذیرند، زیرا می دانند که دیگران هم موقع نیاز، این پول را از آن ها خواهند پذیرفت. این مورد نقش 

اصلی پول در خریدوفروش است. 

1( پرداخته ای آینده- پرداخت در مبادالت- پس انداز و حفظ ارزش- سنجش ارزش 

2( پرداخته ای آینده- پرداخت در مبادالت- پرداخته ای آینده- پرداخت در مبادالت 

3( پس انداز و حفظ ارزش- سنجش ارزش- پرداخته ای آینده- پرداخت در مبادالت 

4( پس انداز و حفظ ارزش- سنجش ارزش- پس انداز و حفظ ارزش- سنجش ارزش

کدام عبارت ها درست هستند؟ - 4

الف( رونق روزافزون کار مؤسسات مالی، آن ها را به نهادی مهم تبدیل کرد که در اقتصاد اروپا، صرافی نامیده می شد. 

ب( در ابتدا پشتوانه پول کاغذی، هم پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف ها یا بانک ها بود. 

ج( مؤسسات مالی با چاپ رسید، قدرت خلق اعتبار گرفتند و برخی هم از این فرصت سوءاستفاده کردند. علی رغم گرفتن این حق از 

آن ها، توانایی خلق شبه پول از آن ها گرفته نشد. 

باید سه عدد سفته ی  تومانی،  باشد، برای تعهد مبلغی هم چون 250,000   مبلغ 100,000 تومان نوشته شده 
ً
د( اگر روی سفته ای مثال

100,000 تومانی تهیه کرد وگرنه کم تر از آن نمی شود. 

٢( الف- د 3( ج- د  2( ب- ج   1( الف- ب  

کدام گزینه، حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 5

الف( چه کسی اعتبار بدهکاری اش بیشتر است؟ 

ب( در کشور ما پس از پیروزی انقالب اسالمی به جای اوراق ....... از اوراق ....... استفاده می شود. 

ج( کدام یک در رابطه با چک درست است؟ 

د( انتخاب پول فلزی چه منافعی برای انسان ها داشت؟ 

1( الف: شخصی که بیشتر از همه به او قرض بدهند. ب: مشارکت- قرضه ج: در معامالت چکی، پول نقد ردوبدل نمی شود بلکه از موجودی حسابی کاسته و 

به موجودی حسابی دیگر افزوده می شود. د: پدید آمدن مؤسسات مالی 

2( الف: شخصی که بیشتر از همه به او قرض بدهند. ب: قرضه- مشارکت ج: در معامالت چکی، پول نقد ردوبدل نمی شود بلکه از موجودی حسابی کاسته و 

به موجودی حسابی دیگر افزوده می شود. د: گسترش تجارت 

3( الف: شخصی که بیشتر از همه به دیگران قرض بدهد. ب: قرضه- مشارکت ج: به علت ثبت مبلغ چک روی آن ثبتی یا تحریری نامیده می شود. د: گسترش تجارت 

4( الف: شخصی که بیشتر از همه به دیگران قرض بدهد. ب: مشارکت- قرضه ج: به علت ثبت مبلغ چک روی آن ثبتی یا تحریری نامیده می شود. د: پدید 

آمدن مؤسسات مالی

اگر قیمت کاالیی در انتهای سال ۹6، 1۹7,000,000 تومان باشد، و در سال ۹6، تورم 20 درصدی را تجربه کرده باشیم، بگویید: - 6

 چقدر بوده است؟
ً
الف( قیمت این کاال در ابتدای سال ۹6 تقریبا

ب( در صورتی که قیمت کاال در انتهای سال ۹7، 12,000,000 تومان افزایش پیدا کند، تورم این جامعه حدود چند درصد است؟ 

2( الف: ۶۶۶ 1۶۶ ,1۶4 ب: ۶ % 1( الف: 189,350,000 : %1۶  

4( الف: 189,350,000 ب: %۶ 3( الف: 1۶4,1۶۶,۶۶۶ ب: 1۶ %  
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به ترتیب، مشکالت زیر مربوط به کدام یک از انواع پول یا مبادالت هستند؟- 7

الف( هنگام انجام مبادالت با حجم زیاد، این پول وسیله ی مناسبی نبود.  

ب( بی مباالتی و سوءاستفاده ی صرافان، کار اعتبار سنجی این پول را سخت تر می کرد. 

ج( در این حالت، تعیین و محاسبه ی قیمت ها و تبدیل آن ها به یکدیگر سخت و مشکل زا بود. 

د( حجم زیاد این کاالها، باعث دشوار شدن و افزایش هزینه های نگهداری می شد. 

2( تهاتر- پول فلزی- کاال با کاال- پول ثبتی  1( پول فلزی- پول کاغذی- کاال با کاال- پول ثبتی  

4( پول فلزی- پول کاغذی- تهاتر- کاال به عنوان پول 3( تهاتر- پول فلزی- تهاتر- کاال به عنوان پول  

کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 8

الف( امروزه در جهان پشتوانه ی پول چیست؟ 

ب( ردوبدل کردن حواله های بانکی در برخی معامالت به کدام یک از وظایف پول اشاره دارد؟ 

ج( سوءاستفاده برخی صرافان از اعتماد مردم و با تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها به چه چیزی منجر شد؟

د( عاملی که باعث شد شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد چه بود؟

1( الف( شمش های طالیی که در بانک ها نگه داری می شود. ب( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش بودن ج( کم شدن تعداد صرافی ها و به وجود آمدن بانک ها 

د( افزایش حجم و سرعت مبادالت 

2( الف( شمش های طالیی که در بانک ها نگه داری می شود. ب( وسیله ی پرداخته ای آینده بودن ج( کم شدن تعداد صرافی ها و به وجود آمدن بانک ها د( ایجاد 

چک و استقبال مردم از آن 

3( الف( قدرت اقتصادی کشور با وسیله ی پرداخته ای آینده بودن ج( چاپ و انتشار اسکناس توسط دولت ها د( ایجاد چک و استقبال مردم از آن 

4( الف( قدرت اقتصادی کشور ب( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش بودن ج( چاپ و انتشار اسکناس توسط دولت ها د( افزایش حجم و سرعت مبادالت

نظام های بیمه در کشورهای مختلف اغلب به نظام بیمه های ........، ....... و ....... تقسیم بندی می شوند. نظام بیمه ی تعاونی - ۹

شامل بیمه های ....... و ....... است. 

1( فعالیت های اقتصادی- درمان و زندگی- اتکایی- اجتماعی- تعاونی 

2( فعالیت های اقتصادی- درمان و زندگی- اتکایی- متقابل- تکافل 

3( اجتماعی- تعاونی- بازرگانی- بازرگانی- سالمت 

4( اجتماعی- تعاونی- بازرگانی- متقابل- تکافل

به ترتیب، کدام گزینه دربردارنده ی پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - 10

الف( زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم می شود، بانک مرکزی برای پیش گیری از افزایش قیمت ها با کاهش سرعت آن، چه سیاستی 

را به کار می گیرد و چه روشی را اتخاذ می کند؟ 

ب( اگر میزان تقاضای کل از میزان عرضه ....... باشد، تورم به وجود می آید چرا که ........... . 

 سیاست های ....... اعمال می شود.
ً
ج( در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید ....... و بیکاری ....... می یابد، معموال

1( الف( سیاست پولی انقباضی- فروش اوراق مشارکت با کم تر- همه ی تولیدکنندگان موفق به فروش کاالی خود نمی شوند و حاضرند قیمت را پایین آورند ج( 

افزایش- کاهش- انقباضی 

را  بپردازند، می توانند کاال  باالتری  تقاضاکنندگان که حاضرند قیمت  از  بیشتر- عددی محدودی  اوراق مشارکت ب(  انبساطی- خرید  پولی  الف( سیاست   )2

تصاحب کنند ج( کاهش- افزایش- انبساطی 
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3( الف( سیاست پولی انقباضی- فروش اوراق مشارکت ب( پیش تر- عده ای محدودی از تقاضاکنندگان که حاضرند قیمت باالتری بپردازند، می توانند کاال را 

تصاحب کنند ج( کاهش- افزایش- انبساطی 

4( الف( سیاست پولی انبساطی- خرید اوراق مشارکت ب( کمتر- همه ی تولیدکنندگان موفق به فروش کاالی خود نمی شوند و حاضرند قیمت را پایین آورند ج( 

افزایش- کاهش- انقباضی

در جدول زیر، هزینه ی سبد بازار مربوط به دو کشور A و B در طی یک سال ذکرشده است. چنانچه نرخ تورم در این دو کشور - 11

یکسان باشد؛ هزینه ی سبد بازار در ابتدای سال در کشور A چند ریال است؟

قیمت

کاال
هزینه ی سبد بازار در کاال از / انتهای سال )به ریال(قیمت هزینه ی سبد بازار در ابتدای سال )به ریال(

A3,000؟

B7,2008,۶40

1,500 )4  2,500 )3  1,250 )2  1,000 )1

چند مورد از موارد زیر، در ارتباط با تاریخچه ی پول صحیح می باشد؟ - 12

الف( انتخاب فلزاتی مانند طال و نقره به عنوان وسیله ی معامله، موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد. 

ب( پشتوانه ی پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که امروزه در دست افراد یا در حساب آن هاست، شمش های طال و 

جواهراتی است که نزد صراف یا بانک است. 

ج( در معامالتی که با چک انجام می شود در حقیقت پول نقد ردوبدل نمی شود، بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب 

دیگری را افزایش می دهد. 

 در روسیه 
ً
د( در زمان های گذشته، برخی کاالهای خاص که در هر منطقه پرطرفدار بود به عنوان اولین پول مورداستفاده قرار گرفت. مثال

صدف، در ایران چای و در هندوستان پوست سمور خواهان بیشتری داشت.

4 )4  1 )4  3 )2   2 )1

کدام گزینه پاسخ کامل و درست به پرسش های زیر می دهد؟ - 13

الف( اگر نرخ تورم از 10% به 8% کاهش یابد، آنگاه می توان گفت. 

ب( چرا به چک، پول تحریری گفته می شود؟ 

ج( دولت ها از چه طریقی با فقر و بیکاری مبارزه می کنند؟ 

د( کدام یک در ارتباط با واقعیت درست است؟

1( الف: قیمت ها کاهش یافته است. ب: چون افراد خود روی چک مبلغ را می نویسند. ج: حمایت از شرکت های تولیدی د: مازاد عرضه در بازار نیروی کار به 

معنای بیشتر بودن استخدام کنندگان نسبت به درخواست کنندگان کار است. 

2( الف: قیمت ها کاهش یافته است. ب: چون افراد چک نوشته شده را به بانک تحویل می دهند. ج: مبارزه با فساد د: مازاد عرضه در بازار نیروی کار به معنای 

بیشتر بودن استخدام کنندگان نسبت به درخواست کنندگان کار است. 
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3( الف: نرخ رشد قیمت ها کاهش یافته است. ب: چون افراد چک نوشته شده را به بانک تحویل می دهند. ج: مبارزه با فساد د: مازاد تقاضا در بازار نیروی کار به 

معنای بیشتر بودن صاحبان سرمایه و ... نسبت به افراد جویای شغل است. 

4( الف: نرخ رشد قیمت ها کاهش یافته است. ب: چون افراد خود برای چک مبلغ را می نویسند. ج: حمایت از شرکت های تولیدی د: مازاد تقاضا در بازار نیروی 

کار به معنای بیشتر بودن صاحبان سرمایه و ... نسبت به افراد جویای کار است.

کدام گزینه به پرسش های زیر پاسخ صحیح و کامل می دهد؟- 14

الف( عبارت »پول می تواند ارزش خود را حفظ کند و برای پرداخت بدهی ها در سال ها با ماه های بعدی وسیله ی مناسبی باشد« مربوط 

به کدام یک از وظایف پول است؟ 

ب( کدام یک در ارتباط با نقدینگی درست است؟ 

ج( کدام یک تعبیر درستی از مقام سازی اقتصاد است. 

د( کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود، ........ 

1( الف: وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش ب: کل پول نقد در دست مردم ج: مجموع نیروهای مولد، شرکت ها و ... یک کشور بر روی پای خود بایستند. د: راه های 

قوی شدن را فرامی گیرد. 

2( الف: وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش ب: کل پول نقد در دست مردم ج: یعنی عالوه بر حفظ منافع خود در داخل در خارج هم مواضع محکم پیدا کنیم. د: 

باید در برابر زیاده خواهان مقاومت نکند. 

3( الف: وسیله ی پرداخته ای آینده ب: کل پول موجود در یک کشور ج: مجموع نیروهای مولد، شرکت ها و ... یک کشور بر روی پای خود بایستند. د: راه های 

قوی شدن را فرامی گیرد. 

4( الف: وسیله ی پرداخته ای آینده ب: کل پول موجود در یک کشور ج: یعنی عالوه بر حفظ منافع خود در داخل مواضع محکمی در خارج نیز پیدا کنیم. د: باید 

در برابر زیاده خواهان مقاومت نکند.

کدام یک از گزینه های زیر حاوی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 15

الف( کدام یک در رابطه با واقعیت نادرست است؟ 

ب( از دالیل قرار گرفتن در درون مرز امکانات تولید می توان به ....... اشاره کرد. 

ج( فکر سپردن نشر پول به بانک تجاری از کجا شکل گرفت؟ 

د( منظور از عبارت »پول های کاغذی، تحریری و الکترونیکی، خاصیت اعتباری دارند« چیست؟

1( الف؛ دانشجویان و دانش آموزان بیکار محسوب نمی شوند. ب: زیادتر بودن منابع نسبت به میزان استفاده از آن ها ج: بی مباالتی و سوءاستفاده ی برخی 

صرفان از اعتماد مردم د: یعنی آن پول رسیدی است که امکان دریافت کاال یا خدمات تا سقف آن پول را می دهد. 

2( الف: هر فردی که در جایی شغلی ندارد، بیکار محسوب می شود. ب: بیکار بودن کارگران ج: بی مباالتی در سوءاستفاده ی برخی صرافان از اعتماد مردم د: 

یعنی این پول که در دست ما است، به اندازه ی رقم نوشته شده بر روی آن می ارزد. 

3( الف: هر فردی که در جایی شغلی ندارد، بیکار محسوب می شود. ب: زیادتر بودن منابع نسبت به میزان استفاده از آن ها ج: عالقه ی دولت به انجام این کار 

د: یعنی این پول که در دست ما است، به اندازه ی رقم نوشته شده بر روی آن می ارزد. 

4( الف: دانشجویان و دانش آموزان بیکار محسوب نمی شوند. ب: بیکار بودن کارگران ج: عالقه ی دولت به انجام این کار د: یعنی این پول که در دست ما 

است، به اندازه ی رقم نوشته شده بر روی آن می آورد.
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با توجه به تاریخچه ی پیدایش پول، کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 16

الف( کدام یک از مشکالت مبادله ی تهاتر نیست؟ 

ب( در رابطه با پیدایش پول در مرحله ی دوم کدام مورد درست است؟  

ج( به چه دلیل استفاده از فلزاتی مانند طال و نقره به عنوان پول درگذشته بسیار رواج پیدا کرد؟ 

د( ایده ی سپردن نشر پول به بانک مرکزی چگونه شکل گرفت؟ 

هـ( در معامالتی که با چک انجام می شود، جابه جایی پول چگونه است؟  

و( به ترتیب پشتوانه »پول کاغذی درگذشته و پول های فلزی، کاغذ، تحریری و الکترونیکی که امروزه در دست افراد است.« چیست؟

1( الف( پس انداز، حفظ ارزش و انتقال آن به آینده ب( انتخاب برخی فلزات مانند طال و نقره به عنوان وسیله ی مبادله ج( نامحدود بودن میزان طال و نقره ی در 

دسترس بشر د( مجبور شدن دولت به چاپ و انتشار اسکناس به دلیل بی مباالتی و با سوءاستفاده ی برخی از صرافان از اعتماد مردم و هم چنین سخت بودن 

آشنایی و اعتبارسنجی انواع رسیدها و صرافی ها هـ( در واقع پول نقد بین افراد ردوبدل می شود و مشتری با مراجعه به بانک می تواند مبلغ قیدشده را به فردی که 

چک را در اختیار دارد پرداخت کند. و( پول فلزی و شمش های طال و جواهراتی که نزد صراف با بانک بود- قدرت اقتصادی کشور 

2( الف( تعیین و محاسبه ی قیمت ها و تبدیل آن ها به یکدیگر ب( استفاده از پول کاغذی یا رسید در معامله ها ج( مناسب بودن پول فلزی به عنوان وسیله ی 

پرداخت در مبادالت با حجم زیاد د( مصون ماندن مردم از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل رسیدها در معادله ها هـ( پول نقد بین افراد ردوبدل 

نمی شود بلکه بانک، موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد، و( همان طال و نقره موجود در خود پول- پول فلزی و شمش های 

طال و جواهراتی که نزد صراف یا بانک است. 

3( الف( نبود پشتوانه در مبادالت ب( گزینش کاالیی خاص به عنوان وسیله ی مبادله در هر منطقه ج( فسادناپذیری و حجم کم د( مجبور شدن دولت به چاپ و 

انتشار اسکناس به دلیل بی مباالتی و یا سوءاستفاده ی برخی از صرافان از اعتماد مردم و هم چنین سخت بودن آشنایی و اعتبارسنجی انواع رسیدها و صرافی ها 

هـ( پول نقد بین افراد ردوبدل نمی شود بلکه بانک، موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد. و( پول های فلزی و شمش های 

طال و جواهراتی که نزد صراف یا بانک بود- قدرت اقتصادی کشور 

4( الف( نبودن مکان مناسب برای انجام مبادالت ب( در هر منطقه کاالیی خاص پرطرفدار بود، مثاًل در ایران غالت، در هندوستان صدف و در تبت چای 

به عنوان اولین پول مورداستفاده قرار گرفت. ج( فسادناپذیری و حجم کم د( مصون ماندن مردم از خطرهای احتمالی و هم چنین رهایی یافتن از حمل رسیدها در 

معادله ها هـ( در واقع پول نقد بین افراد ردوبدل می شود و مشتری با مراجعه به بانک می تواند مبلغ قیدشده را به فردی که چک را در اختیار دارد پرداخت کند. در 

همان طال و نقره موجود در خود پول- پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی که نزد صراف با بانکی است.

 درست هستند؟- 17
ً
در رابطه با شکل گیری فرآیند مبادله و پیدایش پول، کدام موارد کامال

الف( قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادالت با پول کاالیی صورت می گرفت.

ب( کاالهایی مثل صدف در تبت، چای در ایران، غالت در هندوستان و پوست سمور در روسیه به عنوان پول کاالیی پرطرفدار بودند. 

ج( مشکالت موجود در سر راه »تهاتر« باعث شد که انسان به دنبال کاالیی بادوام و غیر فاسدشدنی، قابل تقسیم به تکه های کوچک 

و پرطرفدار باشد. 

د( افزایش حجم و سرعت مبادالت و همراه شدن آن با انقالب الکترونیک موجب جایگزینی پول فلزی به جای پول کاالیی شد. 

هـ( مهم ترین مشکل بر سر راه به کارگیری پول های فلزی، حجم زیاد آن ها در مبادالت بزرگ بود. 

و( رونق حمل ونقل و دریانوردی و تجارت بین ملت ها با به کارگیری پول های فلزی اتفاق افتاد. 

ز( وعیدهایی که بازرگانان به منظور تأیید میزان بدهی خود در معامالت صادر می گردند، به عنوان اولین پول های کاغذی بین سایر افراد 

نیز ردوبدل می شدند. 

ح( پول های الکترونیکی امروزی، قابلیت ثبت و ضبط در کارت های بانکی را نداشته و همچنین قابل انتقال در شبکه های ارتباطاتی هستند. 

4( ج- و-ز -ح 3( الف- ج-د – هـ -ز  2( ب- ح   1( الف- ب- هـ  
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اگر در ماه بهمن سال 13۹1 هزینه ی سبد بازار 6 میلیون تومان و در بهمن سال 13۹2 این هزینه به 6 میلیارد و 700 تومان رسیده - 18
باشد، نرخ تورم این سبد بازار در سال 13۹2 چند درصد است؟

11/۶ )4  12/۶ )3  11/8 )2  12/8 )1

اگر اقتصاد در وضعیتی باشد که نه رکود و نه تورم وجود داشته باشد ولی نهاده های بیکار وجود داشته باشد، در بلندمدت کدام - 1۹
سیاست بهتر است؟ 

4( افزایش عرضه پول 3( افزایش بهره وری  2( افزایش مخارج دولتی   1( افزایش مالیات 

کدام گزینه مشتمل بر پاسخ کامل پرسش های زیر است؟- 20
الف ( عملیات بازار باز منجر به کدام مورد می شود؟ 

ب( بورس می تواند به وسیله ....... در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد. 
2( الف( افزایش حجم پول ب( به کارگیری پس اندازها   1( الف( کنترل حجم پول ب( به کارگیری پس اندازها   

4( الف( کاهش حجم پول ب( ارتباط بین عرضه و تقاضاکنندگان سرمایه 3( الف( کاهش حجم پول ب( شفاف سازی اطالعات مالی  

 کدام گزینه از وظایف پول نمی باشد؟- 21
2( وسیله پرداخت در مبادالت و ارزش گذاری 1( وسیله ینجش ارزش  

4( وسیله پس انداز و حفظ ارزش و پرداخت های آتی 3( وسیله حفظ قدرت خرید  

 درست است؟- 22
ً
کدام گزینه در ارتباط با »وظایف پول« تماما

1( وسیله ی پرداخت در مبادالت- وسیله ی سنجش ارزش- وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش- وسیله ی پرداخته ای آینده 
2( وسیله ی پرداخت در مبادالت- کنترل کننده ی تورم- وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش- وسیله ی پرداخته ای آینده 

3( وسیله ی پرداخت در مبادالت- وسیله ی سنجش ارزش- کنترل کننده ی تورم- وسیله ی پرداخته ای آینده
4( وسیله ی پرداخت در مبادالت- وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش- تنظیم کننده ی بودجه

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟- 23
الف( ابزارهای سیاست های مالی دولت چیست؟ 

ب( کاهش پایه های مالیاتی در راستای کدام یک از سیاست های دولت اعمال می شود؟
2( الف( درآمدها و مخارج دولت ب ( سیاست پولی انقباضی  1( الف( تغییر حجم پول و نرخ تنزیل ب( سیاست پولی انقباضی  
4( الف( درآمدها و مخارج دولت ب ( سیاست مالی انقباضی 3( الف( تغییر حجم پول و نرخ تنزیل ب( سیاست مالی انقباضی  

 درست می باشد؟- 24
ً
کدام گزینه تماما

١( دولت ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، انواع سیاست های اقتصادی را دنبال می کنند که این سیاست های اقتصادی همیشه بر سرعت پیشرفت 
کشور می افزایند. 

2( دولت با اجرای سیاست های مناسب تجاری و ارزی سعی می کند وابستگی و شکنندگی اقتصادی در مقابل تکانه های داخلی و خارجی را کاسته و صادرات 
غیرضروری را کاهش و واردات را تشویق کند. 

3( توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، ازجمله سیاست های افزایش بهره وری و امنیت اقتصادی به شمار می رود. 
4( سیاست هایی که دولت برای کاهش نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی اعمال می کند، سیاست های تثبیت اقتصادی نام دارند که تقاضای کل اقتصاد را در 

کوتاه مدت کنترل و تنظیم می کنند.
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با توجه به عبارت زیر، کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر می باشد؟- 25

»افراد با مؤسسات خصوصی با خرید این اوراق، ضمن دریافت سود علی الحساب در فواصل زمانی معین، اصل طلب خود را در زمان 

سررسید دریافت می کنند.« 

الف( نام این اسناد چیست؟

ب( صادرکننده این اسناد کجاست؟ 

ج( اغلب سررسید این اسناد چه مدتی است؟ 

د( در کدام دسته از استاد اعتباری دسته بندی می شوند؟ 

1( الف( اوراق مشارکت با دولت و مؤسسات دولتی ج( یک سال و یا کم تر د( بلندمدت 

2( الف( اوراق سهام ب( دولت و مؤسسات دولتی ج( یک سال و بیشتر د( میان مدت 

3( الف( اوراق مشارکت ب( دولت و مؤسسات خصوصی ج( بیش از یک سال د( بلندمدت 

٢( الف( اوراق سهام ب( دولت و مؤسسات خصوصی ج( بیش از یک سال د( میان مدت

کدام گزینه عبارت های زیر را به درستی تکمیل می کند؟- 26

است  موظف  بانک  باشد،  داشته  را  خود  سپرده ی  در  موجود  وجه  تقاضای  مشتری  زمان  هر   ................ ویژگی  به  توجه  با  الف( 

موجودی حساب را به او یا شخص مراجعه کننده از طرف او پرداخت کند.

به   ................ تام  به  کوتاه مدت  اعتباری  سند  یک  داده،  انجام  تاجر  یک  با  بازرگانی  معامله ی  در  که  خریدی  ازای  در  فردی  ب( 

فروشنده تحویل داده است. 

ج( برای واگذاری اوراق مشارکت و فروش آن به دیگری ................ مراجعه کرد. 

1( الف( سپرده ی دیداری ب( سفته ج( می توان به بازار سرمایه نیز 

2( الف( سپرده ی جاری ب( چک ج( فقط باید به بازار سرمایه 

3( الف( سپرده ی پس انداز ب( چک ج( می توان به بانک نیز 

4( الف ( سپرده مدت دار ب( سفته ج( فقط باید به بانک

کدام گزینه در ارتباط با علل تورم و نقش دولت در آن درست نیست؟- 27

١( اگر میزان تقاضا بیش تر از عرضه باشد، کاال به افرادی می رسد که پول بیشتری بپردازند، در نتیجه قیمت های افزایش می یابد و افزایش قیمت ها به معنای 

تورم است. 

2( برای رفع مشکل عرضه )در جهت برابر شدن عرضه و تقاضا برای کاهش قیمت ها( دولت ها می توانند ظرفیت های تولیدی را افزایش دهند که فروشی مناسب 

برای کوتاه مدت است. 

3( دلیل دیگر ایجاد تورم در کشورها عدم هماهنگی افزایش حجم نقدینگی با افزایش حجم تولیدات است. با افزایش نقدینگی، درآمد مردم افزایش می یابد و در 

نهایت تقاضای آن ها نیز بیشتر می شود. 

4( دولت ها برای کنترل حجم نقدینگی در جهت کنترل میزان تورم جامعه باید سیاست هایی را به کار ببرند. این سیاست ها که سیاست های پولی نام دارند، به دو 

نوع انقباضی و انبساطی تقسیم می شوند.
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کدام گزینه پاسخ کامل و درست به پرسش های زیر می دهد؟ - 28

الف( اگر نرخ تورم از 10% به 8% کاهش یابد، آنگاه می توان گفت: 

ب( چرا به چک، پولی تحریری گفته می شود؟ 

ج( دولت ها از چه طریقی با فقر و بیکاری مبارزه می کنند؟ 

د( کدام یک در ارتباط با واقعیت درست است؟

1( الف( قیمت ها کاهش یافته است ب( چون افراد خود روی چک مبلغ را می نویسند ج( حمایت از شرکت های تولیدی د( مازاد عرضه در بازار نیروی کار به معنای 

بیش تر بودن استخدام کنندگان نسبت به درخواست کنندگان کار است. 

2( الف( قیمت ها کاهش یافته است ب( چون افراد چک نوشته شده را به بانک تحویل می دهند ج( مبارزه با فساد د( مازاد عرضه در بازار نیروی کار به معنای 

بیش تر بودن استخدام کنندگان نسبت به درخواست کنندگان کار است. 

3( الف( نرخ رشد قیمت ها کاهش یافته است ب( چون افراد چک نوشته شده را به بانک تحویل می دهند. ج( مبارزه با فساد د( مازاد تقاضا در بازار نیروی کار به 

معنای بیش تر بودن صاحبان سرمایه و ... نسبت به افراد جویای شغل است. 

4( الف( نرخ رشد قیمت ها کاهش یافته است ب( چون افراد خود روی چک مبلغ را می نویسند ج( حمایت از شرکت های تولیدی د( مازاد تقاضا در بازار نیروی کار 

به معنای بیش تر بودن صاحبان سرمایه و ... نسبت به افراد جویای شغل است.

کدام گزینه به پرسش های زیر پاسخ صحیح و کامل می دهد؟- 2۹

الف( عبارت »پول می تواند ارزش خود را حفظ کند و برای پرداخت بدهی ها در سال ها یا ماه های بعدی وسیله ی مناسبی باشد« مربوط 

به کدام یک از وظایف پول است؟ 

ب( کدام یک در ارتباط با نقدینگی درست است؟ 

ج( کدام یک تعبیر درستی از مقام سازی اقتصاد است؟ 

د( کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود، ....... 

1( الف( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش ب( کل پول نقد در دست مردم ج( مجموع نیروهای مولد، شرکت ها و ... یک کشور بر روی پای خود بایستند. د( راه های 

قوی شدن را فرامی گیرد. 

2( الف( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش ب( کل پول نقد در دست مردم ج( یعنی عالوه بر حفظ منافع خود در داخل، در خارج هم مواضع محکم پیدا کنیم د( 

باید در برابر زیاده خواهان مقاومت نکند. 

3( الف( وسیله ی پرداخته ای آینده ب( کل پول موجود در یک کشور ج( مجموع نیروهای مولد، شرکت ها و ... یک کشور بر روی پای خود بایستند. د( راه های 

قوی شدن را فرامی گیرد. 

4( الف( وسیله ی پرداخته ای آینده ب( کل پول موجود در یک کشور ج( یعنی عالوه بر حفظ منافع خود در داخل مواضع محکمی در خارج نیز پیدا کنیم. باید در 

برابر زیاده خواهان مقاومت نکند.

 کدام گزینه دربرگیرنده ی پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 30

الف( بر کدام یک از موضوعات زیر، در اصول اقتصادی قانون اساسی تأکید شده است؟ 

ب( هزینه ی حفظ استقالل ملی و دینی کدام یک است؟ 
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ج( در چه حالتی، تورم زیان بار است؟ 

د( در شاخص فقر مطلق، ارزش دالر از طریق روش ....... محاسبه می شود. 

P.P.P  )1( الف( نفی سلطه ی بیگانگان ب( انواع تحریم های اقتصادی و سنگ اندازی ها ج( تورم پر نوسان د

2( الف( نفی سلطه ی بیگانگان ب( انواع تحریم های اقتصادی و سنگ اندازی ها ج( افزایش قیمت ها د( برابری قدرت خرید 

3( الف( ریاضت اقتصادی ب( پرداخت باج به کشورهای دیگر ج( افزایش قیمت ها د( برابری قدرت خرید 

P.P.P )٢( الف( ریاضت اقتصادی ب( پرداخت باج به کشورهای دیگر چ( تورم پر نوسان د

کدام عبارت ها درست هستند؟ - 31

الف( پشتوانه ی نخستین اسکناس های طال و نقره ای بود که در بانک مرکزی نگه داری می شد. 

ب( در تمامی نقاط الگوی مرز امکانات تولید، تعدادی از یک کاال و تعدادی از کاالی دیگر تولید می شود. 

ج( دولت با یکی از سازمان های رسمی با قانونی کشور با قصد آغاز یک فعالیت اقتصادی یا برای توسعه ی یک فعالیت کنونی می توانند 

اوراق مشارکت منتشر کنند. 

د( روش »6 ب« عبارت است از : بهینه مصرف کردن، بازیافت، بازسازی، بازداشتن، باز تفکر و بازمصرف )به معنای استفاده چندباره 

از یک کاالی خاص(

4( الف- د 3( ج- د  2( ب- ج  1( الف- ب 

اطالعات مندرج در جدول زیر مربوط به یک کشور فرضی در سه سال پیاپی است. در صورتی که میزان تورم در سال دوم و سوم - 32

به ترتیب، 220 و 550 هزار میلیارد ریال باشد، در این صورت: 

الف( ارزش تولید کل در سال دوم و سوم

ب( مقدار افزایش تولید کل در سال دوم و سوم کدام است؟ 

سال

تولید
929394 )سال پایه(

؟45005150ارزش تولید کل به قیمت جاری

۶۶00؟4500ارزش تولید کل به قیمت ثابت

2( الف( 4930- 7150 ب( 430- 2100  1( الف( 4930- 7150 ب( 2100- 430 

4( الف( 2150- 4930 ب( 2100- 430 3( الف( 7150- 4930 ب( 430- 2100 

تولید کل کشوری در طول سه سال متوالی، به ترتیب سال اول 1700، سال دوم 1875 و سال سوم 2150 هزار میلیارد ریال بوده - 33

است. با گزینش بال اول به عنوان »سال پایه«، تولید کل در طی این سه سال برحسب قیمت های »سال پایه« به ترتیب 1700، 1750 و 

2000 هزار میلیارد ریال تغییریافته است. بر اساس این محاسبات به ترتیب )از راست به چپ(: 

الف( کدام اعداد مربوط به پدیده ی »تورم« در سال دوم و سوم در این جامعه است؟ 

ب( افزایش مقدار »تولید« در سال دوم و سوم در این جامعه است؟  

ج( افزایش »قیمت ها« در سال دوم و سوم چه قدر است؟ 

3( الف( 125- 150 ب( 300- 50 ج( 125- 150 1( الف( 150- 125 ب( 300- 50 ج( 150- 125  

4( الف( 125- 150 ب( 50- 300 ج( 125- 150 3( الف( 150- 125 ب( 50- 300 ج( 150- 125  
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در چه صورتی پول می تواند وسیله ای مناسب برای پرداخت های آینده باشد؟ - 34

1( در شرایطی که ارزش خود را حفظ کند.

2( در شرایط تورم یا رکود باشیم.

3( در شرایطی که بتواند ارزش کاالها را بسنجد.

4( در شرایط فزونی نقدینگی در کشور باشیم.

کدام گزینه صحیح و غلط بودن عبارت های زیر را به درستی مشخص می کند؟- 35

- بیکاری اصطکاکی کوتاه مدت است و در همه ی کشورها وجود دارد.

- بیکاری ساختاری ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل های موجود است.

- بیکاری کارگران ساختمانی و کشاورزان از نوع بیکاری فصلی است.

- نوعی از بیکاری که در دوره ی تورم اقتصادی رخ می دهد بیکاری دوره ای نام دارد. 

4( ص- غ- غ- غ 3( ص- ص- ص- غ  2( غ- ص-غ - ص   1( ص- ص-غ - غ  

عبارات کدام گزینه در رابطه با واقعیت صحیح است؟ - 36

درصد   5 دولت،  کارکنان  خرید  قدرت  واقع  در  دهد،  افزایش  درصد  را 10  دولتی  کارکنان  دولت دستمزد  و  باشد  درصد  جامعه ای، 20  در  تورم  میزان  اگر   )١

کاهش یافته است. 

2( اگر تورم جهانی 25 درصد باشد و صادرات کشوری 15 درصد افزایش یافته باشد، در واقع صادرات واقعی آن ها 10 درصد افزایش یافته است. 

3( اگر میزان تورم در جامعه ای، 13 درصد باشد و بانک ها به سپرده های مردم 15 درصد سود اسمی بپردازند، در واقع 2 درصد سود واقعی داریم. 

4( اگر میزان تورم در جامعه ای، 10 درصد باشد و سود سهام در بازار سرمایه 17 درصد باشد، در واقع سود واقعی سهام در بازار سرمایه، 27 درصد است.

کدام گزینه بیان گر صحیح و غلط بودن عبارات زیر است؟ - 37

الف( تأمین جا برای محافظت از پول فلزی و افزایش هزینه نگه داری از آن، از مشکالت استفاده از پول فلزی بود.

ب( بانک ها با ایجاد چک و سازمان دهی فعالیت های اقتصادی از طریق آن، توانستند از میزان پول نقد در گردش بکاهند. 

ج( کاهش نرخ تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است. 

د( فقط زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد تورم از نرخ رشد آن بیشتر شده باشد. 

4( غ- ص- ص-غ 2( ص- غ- غ- ص  3( ص- ص-غ – غ  1( غ- ص- غ- غ  

قیمت کاالی پارسال 26۹2000 ریال و امسال 3230400 ریال می باشد. اگر در 2 سال آینده تورم ثابت باشد، 2 سال دیگر قیمت این - 38

کاال کدام است؟

43243۶0 )4  4458390 )3  459779۶ )2  4۶5177۶ )1

در چه صورت ارزش پول کاهش می یابد؟- 3۹

2( حجم پول کاهش یابد.  1( حجم پول افزایش یابد.  

4( تولید به نسبت حجم پول کم تر افزایش یابد. 3( حجم پول به نسبت تولید کمتر کاهش یابد.  
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کدام گزینه پاسخ روشن کننده موارد زیر است؟- 40

الف( دریافت و پرداخت پول به صورت حواله بانکی نشان دهنده وظیفه پول به صورت ....... است. 

ب( مبادله مستقیم )تهاتر( نشان دهنده ی ....... است. 

1( الف( پرداخت آینده- ب ( تمایل هم زمان طرفیه به مبادله 

2( الف( حفظ ارزش- ب( نبودن یک معیار سنجش 

3( الف( پرداخت آینده- ب( نبودن یک معیار سنجش 

4( الف( حفظ ارزش- ب( تمایل هم زمان طرفین به مبادله

عمومی - 41 سطح  باشد،  ریال   36000 قیمت ها  عمومی  سطح  دوم  سال  انتهای  در  و  درصد   20 متوالی  سال  دو  در  سالیانه  تورم  اگر 

قیمت ها در ابتدای سال اول کدام بوده است؟

30000 )4  25000 )3  24000 )2  20000 )1

کدام مورد زیر در حال حاضر پشتوانه پول است؟- 42

2( طال و نقره نزد بانک ها  1( طال و نقره  

4( قدرت اقتصادی 3( دالر، طال و نقره نزد بانک مرکزی  

دلیل پذیرفتن پول در معامالت کدام است؟ - 43

2( از بین نرفتن  ١( کم حجم بودن 

4( آسان سازی مبادله  3( پذیرفتن دیگران در مبادالت  

کدام مورد نشان دهنده ی وسیله پس انداز بودن پول نیست؟ - 44

4( حفظ از بالیا 3( حفظ ارزش  2( سنجش ارزش   1( وسیله پرداخت آینده 

مدل مقابل که نشان دهنده ی قدرت خرید هفده هزار تومان در سال های مختلف می باشد، کدام مورد را تذکر نمی دهد؟ - 45

1( افزایش ضرر خریداران 

2( افزایش سطح عمومی قیمت ها 

3( افزایش ضرر پس انداز کنندگان 

4( کاهش رفاه خانواده

کدام گزینه کامل کننده موارد زیر است؟ - 46

الف( قبل از به وجود آمدن پول، مبادالت چگونه انجام می شد؟ 

ب( حجم نقدینگی شامل کدام موارد است؟ 

2( الف( تهاتر- ب( پول و چک  1( الف( کاال با نمک ب( پول و چک 

4( الف( تهاتر- ب( پول و شبه پول 3( الف( کاال با نمک ب( پول و شبه پول  
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فعالیت های بورس در اقتصاد جامعه چگونه می تواند باعث »کاهش نرخ تورم« شود؟- 47

1( از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد 

2( از طریق بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار 

3( از طریق تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی 

4( از طریق برقراری ارتباط بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه

کدام گزینه درباره ی تورم صحیح است؟- 48

1( گاهی علت تورم، نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه است. این فزونی عرضه بر تقاضا به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند. 

2( اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ باشد، می تواند سبب تورم شود. 

3( کاهش نرخ تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است. 

4( اگر قیمت کاالیی در ابتدای سال، 1500 ریال باشد و در انتهای سال قیمت آن به 1800 ریال افزایش یابد، طی این سال 20 درصد تورم در قیمت کاال داشته ایم.

عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح و کامل پرسش های زیر است؟ - 4۹

الف( چه هنگامی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد؟ 

ب( اگر دولت با خلق پول، حقوق کارمندان را 17% افزایش دهد و به میزان 12% در جامعه تورم داشته باشیم، قدرت خرید کارکنان چه 

تغییری یافته است؟ 

ج( علت کاهش قدرت خرید پول چیست؟ 

د( نقش اصلی پول در مبادالت ............. است. 

1( الف( زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیش تر شده باشد ب( قدرت خرید اسمی آنان 17% افزایش یافته است. ج( تورم د( وسیله ی سنجش ارزش 

2( الف( زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیش تر شده باشد ب( قدرت خرید اسمی آنان تنها 5% افزایش یافته است. ج( رکود د( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش 

3( الف( زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم کم تر شده باشد ب( قدرت خرید واقعی آنان 17% افزایش یافته است. ج( تورم د( وسیله ی پرداخت در مبادالت 

4( الف( زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم کمتر شده باشد ب( قدرت خرید واقعی آنان 5% افزایش یافته است. ج( تورم د( آسان ساتری مبادله 

کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 50

الف( امروزه در جهان پشتوانه ی پول چیست؟ 

ب( ردوبدل کردن حواله های بانکی در برخی معامالت به کدام یک از وظایف پول اشاره دارد؟ 

ج( سوءاستفاده ی برخی صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها به چه چیزی منجر شد؟ 

د( عاملی که باعث شد شبیه پول در اقتصاد شکل بگیرد چه بود؟

1( الف( شمش های طالیی که در بانک ها نگهداری می شود ب( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش بودن ج( کم شدن تعداد صرافی ها و به وجود آمدن بانک ها 

د( افزایش حجم و سرعت مبادالت 

2( الف( شمش های طالیی که در بانک ها نگه داری می شود به وسیله ی پرداخته ای آینده بودن ج( کم شدن تعداد صرافی ها و به وجود آمدن بانک ها د( ایجاد 

چک و استقبال مردم از آن 

3( الف( قدرت اقتصادی کشور ب( وسیله ی پرداخته ای آینده بودن ج( چاپ و انتشار اسکناس توسط دولت ها د( ایجاد چک و استقبال مردم از آن 

4( الف( قدرت اقتصادی کشور ب( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش بودن ج( چاپ و انتشار اسکناس توسط دولت ها د( افزایش حجم و سرعت مبادالت
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فرض کنید در کشوری سطح قیمت ها در سال ۹5 معادل 1200 واحد پولی باشد و نرخ تورم در سال های ۹6، ۹7 و ۹8 به ترتیب 30، - 51

25 و 15 درصد باشد؛ در این شرایط سطح قیمت ها در سال ۹7 چند واحد پولی خواهد بود؟

1095 )4  1590 )3  1950 )2  1059 )1

به ترتیب کدام گزینه جاهای خالی موارد زیر را به درستی تکمیل می کند؟- 52

الف( زمانی که اقتصاد کشور دچار ....... می شود برای پیشگیری از افزایش قیمت ها با کاهش سرعت آن، بانک مرکزی سیاست پولی 

....... یا همان کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد. 

 سیاست پولی ....... اعمال می شود.
ً
ب( در حالت ...... اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، معموال

2( الف( تورم- انبساطی ب ( رکود- انقباضی  1( الف( رکود- انقباضی ب( تورم- انبساطی  

4( الف( تورم- انقباضی ب( رکورد- انبساطی 3( الف( رکود- انبساطی ب( تورم- انقباضی  

 محسوسی که پول در روزگار ما دارد« مربوط به کدام یک از وظایف پول می باشد؟ - 53
ً
به ترتیب »نقش اصلی پول در مبادالت« و »نقش کامال

1( وسیله ی سنجش ارزش- وسیله ی پرداخته ای آینده 

2( وسیله ی سنجش ارزش- وسیله ی پرداخت در مبادالت 

3( وسیله ی پرداخت در مبادالت- وسیله پرداخته ای آینده 

4( وسیله ی پرداخت در مبادالت- وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش

کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟- 54

الف( کدام عبارت بیان گر یکی از معایت دومین مرحله ی پیدایش پول نیست؟ 

ب( پیش از شکل گیری خدمات نوین بانکی، نقدینگی شامل کدام موارد بوده است؟  

ج( ....... قراردادی است بازرگانی که به موجب آن دو یا چند شخص حقوقی یا حقیقی سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و 

به منظور ایجاد بود در هم می آمیزند. 

د( در رابطه با بازار سرمایه کدام مورد نادرست است؟

1( الف( فاسد و غیرقابل استفاده شدن کاالها در صورت بدون مصرف ماندن برای مدت زیاد ب( پول و شبه پول ج( مشارکت حقوقی د( بازار سرمایه هم محل 

عایدی و هم محل خطر )ریسک( است. 

2( الف( کمبود طال و نقره به عنوان عامل محدودکننده ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و تجاری ب( مسکوکات و اسکناس های در گردش و پس اندازهای خانگی 

ج( مشارکت مدنی د( برای تحلیل بهتر و رعایت حد سود و حد ضرر، بهتر است فقط یک سهم را خریداری نمایند. 

3( الف( افزایش هزینه ی نگهداری و محافظت از کاالها ب( پول و شبه پول ج( مشارکت مدنی د( افراد باید سرمایه های مازاد خود را به بورس بیاورند. 

4( الف( اشغال کردن فضای زیاد به دلیل حجم زیاد کاالها ب( مسکوکات و اسکناس های در گردش و پس اندازهای خانگی ج( مشارکت حقیقی د( افراد بهتر 

است به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند.
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کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 55

الف( دولت ها برای مقابله و مهار »تورم« و »جلوگیری از آسیب پذیری اقشار کم درآمد جامعه« و ممانعت از کاهش »سطح رفاه عمومی« 

باید به چه اقدامی دست بزنند؟ 

ب( دولت ها برای تحقق چه هدفی، درصد فراهم کردن شرایط رونق اقتصادی هستند؟ 

ج( دولت ها با تحقق کدام هدف، سعی می کنند در رقابت های جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند؟ 

1( الف( ثبات قیمت ها ب( اشتغال کامل ج( رشد و پیشرفت اقتصادی 

2( الف( بهبود توزیع ثروت و درآمد ب( ثبات قیمت ها ج( بهبود توزیع ثروت و درآمد 

3( الف( ایجاد اشتغال کامل ب( رشد و پیشرفت اقتصادی ج( ثبات قیمت ها 

4( الف( رشد و پیشرفت اقتصادی ب( بهبود توزیع ثروت و درآمد ج( اشتغال کامل

چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟- 56

الف( پشتوانه ی پول کاغذی، پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صرافان یا بانک ها بود. 

بنابراین  ب( در موسسه های مالی که مالک پول های راکد صرافان دین دار بودند، پول های راکد را قرض مردم به خود می دانستند و 

پول های راکد را وام می دادند و در مقابل مبالغی اضافه بر وام دریافت می کردند. 

ج( با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجازه به بانک ها که بر اساس عقود اسالمی به فعالیت های واقعی اقتصادی هم بپردازند، 

اغلب بانک ها در ایران هم زمان، بانک تخصصی هم هستند. 

د( »مشارکت مدنی«: قراردادی است که در آن چند شخص حقیقی، سرمایه ی نقدی خود را به شکل غیر مشاع در هم می آمیزند و بانک 

قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید را تأمین می کند. 

هـ( بورس با تشویق مردم به »پس انداز« و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش »نرخ تورم« مؤثر است.

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

اگر هزینه ی سبد بازار در ابتدای سال 5000 ریال و در انتهای سال 25000 ریال باشد، شاخص قیمت مصرف کننده از ابتدای سال - 57

تا انتهای سال چند درصد رشد داشته است؟

500 )4  50 )3  400 )2  40 )1

کدام گزینه، مشتمل بر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟ - 58

الف( کدام عامل ازجمله عوامل مؤثر در استفاده از پول های صندوق مؤسسات مالی در قرون 16 و 17 م. توسط صاحبان آن ها نبوده است؟ 

ب( در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض، تکافوی هزینه های دولت را ننماید: 

ج( اگر کشوری با افزایش حجم پول روبه رو باشد، زمینه برای یکی از مشکالت اقتصادی که همانا »......« است، در آن کشور افزایش می یابد. 

1( الف( راکد ماندن مقدار زیادی از موجودی صندوق ب( بانک مرکزی، نرخ تنزیل مجدد را افزایش می دهد. ج( بیکاری 

2( الف( عدم اخذ سپرده به طور کامل توسط مشتریان ب( بانک مرکزی نرخ سپرده های قانونی را کاهش می دهد. ج( رکود 

3( الف( امکان دریافت کل سپرده ها توسط مشتریان و خطر عدم استفاده از آن ب( بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی مبادرت به انتشار اسکناس می کند. ج( تورم 

4( الف( اخذ سپرده توسط پاره ای از مشتریان در مقابل سپرده گذاری مجدد ب( طبق قانون، مجلس شورای اسالمی بانک مرکزی را وادار به اعمال سیاست 

بازار باز می کند. ج( بحران
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کدام گزینه، دربردارنده ی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 5۹

الف( کدام دو وظیفه از وظایف پول در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند؟ 

ب( دو شاخص: G.N.P و G.D.P در تعریف با هم تفاوت دارند اما در عمل، جزء در مورد برخی کشورها که نیروی کار و سرمایه های 

زیادی از آن ها در خارج از مرزهایشان کار می کنند. مثل: ».......« که ».......« آن بیشتر از ».........« است یا در کشور خود حضور 

چشم گیری از تولیدکنندگان چندملیتی دارند. مثل ».............« تفاوت فاحشی با هم ندارند و بنابراین در کشورهایی مثل »..........« 

به جای یکدیگر به کار می روند. 

ج( با اجرای صحیح سیاست مبارزه و مقابله با تحریم اقتصادی کدام یک از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد؟ 

د( در کدام گزینه، جزء اول و چهارم ازجمله ی مالیات های غیرمستقیم است؟

1( الف( وسیله ی سنجش ارزش- وسیله ی پرداخت در مبادالت ب( هنگ کنگ- تولید داخلی- تولید ملی- عراق- ایران ج( توزیع عادالنه ی ثروت و درآمد د( 

بر دارائی و ثروت- عوارض- بر فروش- بر درآمد 

٢( الف( وسیله ی سنجش ارزش- وسیله ی پرداخت در آینده ب( هنگ کنگ- تولید ملی- تولید داخلی- لبنان- عراق ج( مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات 

د( بر درآمد- بر فروش- حقوق و عوارض گمرکی- بر دارائی و ثروت 

3( الف( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش- وسیله پرداخت در مبادالت ب( لبنان- تولید داخلی- تولید ملی- عراق- ایران ج( برون گرایی و گسترش ارتباطات د( 

پر نقل وانتقال- حقوق و عوارض گمرکی- بر درآمد- بر دارائی و ثروت

4( الف( وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش- وسیله ی پرداخت در آینده ب( لبنان- تولید ملی- تولید داخلی- هنگ کنگ- ایران ج ( اقتصاد درون زا د( بر نقل وانتقال 

دارائی- بر درآمد- بر دارائی و ثروت- حقوق و عوارض گمرکی

کدام گزینه به ترتیب، پاسخ درست به سؤاالت زیر است؟ - 60

الف( منظور از پول بدون پشتوانه چیست؟

ب( منظور از سیاست های پولی چیست؟ 

1( پولی که بدون پشتوانه ی پول های فلزی و طال انتشار یابد، مانند پول های امروزی- سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول و 

حفظ ارزش آن اعمال می کند. 

2( پولی که بدون قدرت اقتصادی کشور یعنی بدون پشتوانه ی تولید انتشار یابد- سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی صرفًا برای کاهش حجم پول و 

حفظ ارزش آن اعمال می کند.

3( پولی که بدون پشتوانه ی پول های فلزی و طال انتشار یابد، مانند پول های امروزی- سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی صرفًا برای کاهش حجم 

پول و حفظ ارزش آن اعمال می کند. 

4( پولی که بدون قدرت اقتصادی کشور یعنی بدون پشتوانه ی تولید، انتشار یابد- سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول و حفظ 

ارزش آن اعمال می کند.

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟- 61

الف( بانک ها از چه طریقی حجم پول در گردش را کاهش دادند؟ 

ب( وظیفه ی سازمان ها و نهادهای اقتصادی بین المللی چیست؟ 

ج( امروزه اطمینان مردم به ارزش پول در مبادالت از چه طریقی محقق می شود؟ 
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1( با ایجاد چک- رونق روابط بین بازیگران کالن اقتصادی و حفظ حقوق آن ها در تجارت جهانی- افزایش توان اقتصادی از طریق باال بردن سطح تولید 

2( با ایجاد اعتبارات بانکی- رونق روابط بین بازیگران کالن اقتصادی و حفظ حقوق آن ها در تجارت جهانی- افزایش توان اقتصادی از طریق افزایش ذخیره ی 

طال و نقره 

3( با ایجاد چک- رونق روابط بین بازیگران خرد اقتصادی و ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد آن ها- افزایش توان اقتصادی از طریق باال بردن سطح تولید 

4( با ایجاد اعتبارات بانکی- رونق روابط بین بازیگران خرد اقتصادی و ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد آن ها- افزایش توان اقتصادی از طریق افزایش 

ذخیره ی طال و نقره

به ترتیب بیان کنید کدام وضعیت اقتصادی وسیله ی حفظ ارزش و پرداخت آتی بودن پول را موردتردید قرار می دهد و قدرت خرید - 62

پولی در مقابل چه چیزی در جامعه سنجیده می شود؟ 

3( رکود- سطح عمومی قیمت ها  1( تورم- سطح عمومی قیمت ها  

3( تورم- واحد پول  4( رکود- واحد پول

تولید کل کشور پاکستان در سه سال متوالی برابر 5300، 6200 و 7450 میلیارد ریال است. با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه، - 63

تولید کل در این سال ها به ترتیب 5300، 6000 و 7210 میلیارد ریال تغییر می کند. بر این اساس به ترتیب: 

الف( افزایش مقدار تولید در سال دوم و سوم به ترتیب چقدر است؟ 

ب( افزایش قیمت در سال دوم و سوم به ترتیب چقدر است؟

2( الف: 700- 1910 ب: 200- 240  1( الف: 700- 1910 ب: 240- 200 

4( الف: 1910- 700 ب: 240- 200 3( الف: 1910- 700 ب: 200- 240  

آقای مددی جهت رفتن به کشور ترکیه، برای گذراندن تعطیالت عید، پول کشور ترکیه را خریداری کرده است، این عمل وی مبین - 64

کدام یک از وظایف پول است؟ 

2( سنجش ارزش  1( پرداخت در مبادالت  

4( پرداخته ای آینده 3( پس انداز و حفظ ارزش 

در کدام مورد، پاسخ پرسش های زیر به درستی ذکرشده است؟- 65

الف( کاهش »شتاب افزایش قیمت ها« به چه معناست؟ 

ب( استفاده از پول الکترونیکی قابل ثبت و ضبط در کارت های بانکی و قابل انتقال در شبکه های ارتباطی چه پیامدی داشته است؟ 

ج( در چه صورت می توان گفت نقدینگی افزایش یافته است؟

1( الف( تورم کاهش یافته است. ب( خریدوفروش و انتقال دارایی را بسیار آسان و سریع کرده است. ج( نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بیشتر باشد. 

٢( الف( اجناس ارزان تر شده است. ب( پول نقد در گردش کاهش یافته است و سهم چک در مبادالت افزایش یافته است. ج( نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بیشتر باشد. 

3( الف( تورم کم شده است. ب( خریدوفروش کاالها و خدمات و انتقال آن ها را بسیار آسان و سریع کرده است. ج( نرخ تورم بیش تر از نرخ رشد نقدینگی باشد. 

4( الف( سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است. ب( پول نقد در گردش کاهش یافته است و سهم پول الکترونیکی و مجازی در مبادالت افزایش یافته است. 

ج( نرخ رشد تورم بیشتر از نرخ رشد نقدینگی باشد.
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با توجه به نمودار تصویری روبه رو، در رابطه با قدرت خرید پول: - 66

الف( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است

ب( پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نکرده است؟ 

ج( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟ 

د( یکی از مشکالتی که با تغییر قدرت خرید پول در جامعه رخ می دهد، چیست؟

1( الف: چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند /ب: سطح عمومی قیمت ها / ج: سطح عمومی قیمت ها / د: ضرر پس انداز کنندگان 

2( الف: چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. /ب: حجم پول در گردش /ج: نقدینگی /د: کاهش رفاه خانواده ها 

3( الف: چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند /ب: حجم پول در گردش /ج: نقدینگی / د: افزایش قدرت خرید 

4( الف: چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. /ب: سطح عمومی قیمت ها / ج: سطح عمومی قیمت ها / د: 

افزایش رفاه خانواده

چنانچه قیمت کاالیی در ابتدای سال 65200 ریال باشد و نرخ تورم در قیمت این کاال 30 درصد باشد، قیمت کاال در انتهای سال - 67

چه قدر خواهد بود و چه میزان افزایش یافته است؟ 

2( 847۶0 ریال- 195۶0 ریال  1( 195۶0 ریال- 130400 ریال 

4( 847۶00 ریال-195۶0 ریال 3( 195۶0 ریال- 13040 ریال 

کدام گزینه کامل کننده هر عبارت در مورد تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه است؟- 68

الف( به وسیله ارتباط بین عرضه و تقاضاکنندگان ....... 

ب( از طریق ....... حجم سرمایه گذاری را ....... می دهد. 

پ( با بررسی و شفافیت اطالعات مالی شرکت ها تا حدودی از نوسان شدید ....... جلوگیری می کند.

1( الف( سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. ب( جذب سرمایه- افزایش پ( قیمت ها 

2( الف( کاال و سرمایه، معامالت را سریع تر می کند. ب( جذب سرمایه- کاهش پ( قیمت ها 

3( الف( کاال و سرمایه، معامالت را سریع تر می کند. با افزایش نوسانات- افزایش پ( تورم 

4( الف( سرمایه، معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. ب( افزایش نوسانات- کاهش پ( تورم

اگر قیمت یک کاال در ابتدای سال اول 800 و در انتهای سال اول 1000 باشد و تا سه سال آینده تورم به همین شکل باقی بماند، - 6۹

قیمت کاال در انتهای سال سوم چقدر است؟

1581/5 )4  15۶2/5 )3  1440 )2  1400 )1

کدام یک از موارد زیر، از ویژگی های خدمات نیست؟- 70

2( قابل عرضه در بازار بودن 1( ملموس بودن  

4( ارزش اقتصادی داشتن 3( عرضه و تقاضا داشتن 
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 با توجه به نمودار تصویری روبه رو در رابطه با قدرت خرید پول:- 71

الف( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟  

ب( پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نمی کند؟ 

ج( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟  

د( رابطه ی قدرت خرید پول با چه چیزی، یک رابطه ی غیرمستقیم است؟ 

هـ( یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه چیست؟ 

و( نتیجه ی کاهش قدرت خرید پول در جامعه کدام است؟ 

نقدینگی د( سطح عمومی  نداشته است. ب( سطح عمومی قیمت ها ج(  افزایش هماهنگ  اقتصادی  بارونق و شکوفایی  متناسب  پول  ارزش  الف( چون   )1

قیمت ها هـ( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و( بروز تورم 

2( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( حجم پول در گردش. ج( سطح عمومی قیمت ها د( سطح عمومی قیمت ها هـ( 

نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و( بروز تورم رکودی 

3( الف( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. ب( حجم پول در گردش ج( نقدینگی د( سطح عمومی قیمت ها 

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه و( بروز تورم رکودی

4( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند ب( سطح عمومی قیمت ها ج( سطح عمومی قیمت ها د( سطح عمومی قیمت ها هـ( 

حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه و( بروز تورم

در رابطه با تاریخچۀ »تکامل مراحل پیدایش پول« همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ: » ......« درست است. - 72

1( هرکس کاالی مازاد خود را با کاالهایی که بدان نیاز داشت »مبادله« می کرد. 

2( انسان ها در طی زمان دریافتند که به جای مبادلۀ »کاال با کاال« می توان از برخی فلزات مانند طال و نقره استفاده کرد که نه تنها فسادناپذیرند بلکه حجم کمی 

دارند و حمل ونقل آن ها بسیار آسان است. 

3( قبل از آنکه پول به عنوان وسیله »مبادله« مورداستفاده قرار بگیرد، مبادالت به صورت کاال با کاال انجام می گرفت. 

4( چون این نوع مبادالت، مشکالت زیادی به همراه داشت، موجب شد بشر درصدد یافتن راه حلی باشد که با استفاده از آن بتواند معامالتش را آسان تر انجام دهد.

 میزان تولید کل کشوری در سه سال متوالی به ترتیب: 3500 و 4750 و 1240 هزار میلیارد ریال برآورده شده است. با انتخاب سال - 73

اول به عنوان سال پایه مقدار تولید کل در سه سال موردنظر برحسب قیمت های سال اول سال پایه به 3500، 0 436 و 6820 تغییریافته 

است، بر اساس این محاسبات به ترتیب از راست به چپ:

الف( افزایش مقدار تولید در سال: دوم و سوم کدام است؟ 

ب( افزایش قیمت ها در سال دوم و سوم، چیست؟ 

ج( کدام اعداد مربوط به پدیدۀ تورم در سال دوم و سوم در این جامعه است؟

2( الف( 8۶0- 3320 ب( 420- 390 ج( 420- 390  1( الف( 8۶0- 3330 ب( 390- 420 ج( 390- 420  

4( الف( 3320- 8۶0 ب( 420- 390 ج( 390- 420 3( الف( 3320- 8۶0 ب( 390- 420 ج( 420- 390 
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کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- 74

الف( پیامد حجم زیاد پول نسبت به تولید یک جامعه چیست؟ 

ب( دریافت و پرداخت در معامالت به کدام صورت، پول را وسیله مناسبی برای پرداخته ای آینده نشان می دهد؟

ج( دستیابی دولت به هدف تنظیم و کنترل اقتصادی از طریق کاهش مخارج و افزایش مالیات ها مربوط به چیست؟

د( حسابی که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگهداری می شود و مشتری می تواند با مراجعه به بانک موجودی این حساب را در 

هر زمان که بخواهید دریافت کند، کدام است؟ 

هـ( استفاده از پول در موقعیت های خاص برای مخارج غیرقابل پیش بینی بیانگر کدام یک از وظایف پول در عرصۀ اقتصاد جامعه است؟

1( الف( فزونی قدرت خرید پول ب( پول فلزی ج( سیاست انبساط مالی د( سپرده دیداری هـ( وسیله سنجش ارزش 

٢( الف( فزونی عرضه بر تقاضا ب( مبادلۀ پایاپای ج( سیاست انبساط پولی د( سپردۀ کوتاه مدت هـ( وسیلۀ سنجش ارزش 

3( الف( کاهش سطح عمومی قیمت ها ب ( اسکناس ج( سیاست انقباض مالی د( سپردۀ پس انداز هـ( وسیله پرداخت در مبادالت 

4( الف( کاهش قدرت خرید پول ب( حواله های بانکی ج( سیاست انقباض پولی د( سپرده بلندمدت هـ( وسیلة پس انداز و حفظ ارزش 

در رابطه با »ارز دالر« کدام »گزینه« نادرست است؟- 75

1( برخی کشورها قیمت دالر را در بازار داخلی خودشان ارزان می کنند »مثل ایران« 

2( برخی دیگر برای افزایش صادرات، پول ملی خود را تضعیف و در نتیجه »دالر« را گران عرضه می کنند. 

3( نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل »تولید ملی« به کشورها و مقایسه با هم نیست.

به سیاست های صندوق  و  بوده  امر جهانی  تعیین »قیمت« در هر کشور یک  اینکه  دارد ضمن  تغییر  و  نوسان  روزانه  به طور  ارز کشور  بازار  در  4( »نرخ دالر« 

بین المللی »پول« بستگی دارد.

با توجه به جدول فرضی زیر، که قیمت چهار کاال را در دو زمان مختلف نشان می دهد، به ترتیب از: »راست به چپ« »نرخ تورم« - 76

در کدام کاال، »بیشتر« و در کدام کاال »کمتر« است؟

نوع کاالقیمت کاال در شهریور ماه 1394  قیمت کاال در نیمه اول اردیبهشت 1395  

140120A

240180B

380300C

5۶0400D

B-C )4  C-A )3  D-B )2  A-D )1

به سیاست هایی که دولت برای کاهش نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی مانند اشتغال، تورم و رشد، اعمال می کند ....... گفته - 77

می شود که تقاضای کل اقتصاد را در ....... کنترل و تنظیم می کند. 

2( سیاست های تجاری اقتصاد- کوتاه مدت  1( سیاست های تجاری اقتصاد- بلندمدت 

4( سیاست های تثبیت اقتصاد- کوتاه مدت 3( سیاست های تثبیت اقتصاد- بلندمدت 
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پیامد عدم هماهنگی بین تولید و افزایش پول در جامعه کدام است؟ - 78

4( تزریق پولی جدید به اقتصاد جامعه 3( فزونی عرضه بر تقاضا  2( بحران   1( تورم 

کدام گزینه متضمن پاسخ درست و کامل دو پرسش زیر است؟- 7۹

الف( این عبارت مربوط به چیست؟ بر این اساس، تولید آن گروه از مردم کشور که در خارج اقامت دارند محاسبه نمی شود؟

ب( اگر جامعه دچار تورم باشد، مقدار تولید کل محاسبه شده در هرسال، رقم بزرگ تری را نشان می دهد درحالی که این رقم بزرگ به 

معنای افزایش تولید کل نیست. برای رفع این مشکل:

1( الف( تولید ملی ب( می توان با استفاده از قیمت های پنج سال گذشته قیمت تولیدات همان سال را تعدیل داد. 

2( الف( تولید ناخالص ملی ب( می توان، اثر تغییرات قیمت در محاسبه میزان تولید کل جامعه را در هر زمان به آسانی از بین برد. 

3( الف( تولید خالص داخلی ب( می توان تولیدات کل کشور را در ده سال متوالی میانگین گرفت و بر اساس آن تولید کل سال موردنظر را مقایسه نمود. 

4( الف( تولید داخلی ب( می توان سال معینی را به عنوان سال پایه انتخاب کرد و ارزش تولیدات هرسال را برحسب قیمت کاالها و خدمات در سال پایه نه در 

سال جاری محاسبه نمود.

چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟ - 80

الف( حجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می رود. 

ب( قبل از شکل گیری خدمات نوین بانکی، نقدینگی کل، برابر مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش بود.

ج( بعد از پیدایش پول های تحریری و خلق شبه پول توسط بانک ها، حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول شد. 

د( چنانچه افزایش نقدینگی طی یک سال 10 درصد و نرخ تورم 10 درصد باشد، در این شرایط این جامعه دارای افزایش نقدینگی واقعی 

صفر درصد است.

4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟- 81

الف( دلیل پذیرش پول توسط افراد در مبادالت چیست؟ 

ب( نقش اصلی پول در مبادالت چیست؟ 

ج( کدام عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند؟ 

د( افراد پول هایی را که نزد خود پس انداز کرده اند، چه می کنند؟

1( الف: می دانند دیگران نیز هنگام فروش کاالها و خدمات خود، پول را می پذیرند. ب: سنجش ارزش ج: مشخص کردن ارزش کاالها و سنجش ارزش نسبی 

آن ها نسبت به هم. د: به عنوان وسیله ی پرداخت در آینده، در معامالت تجاری استفاده می کنند. 

2( الف: می دانند دیگران نیز هنگام فروش کاالها و خدمات خود، پول را می پذیرند. ب: آسان سازی مبادالت ج: مشخص کردن ارزش کاالها و سنجش ارزش 

نسبی آن ها نسبت به هم، د: به عنوان وسیله ی حفظ ارزش در زمان الزم مورداستفاده قرار می دهند. 

3( الف: وجود پشتوانه ی قوی مثل طال و نقره ب: آسان سازی مبادالت ج: حجم کم و امکان نگهداری و پس انداز آن د: به عنوان وسیله ی حفظ ارزش در زمان 

الزم مورداستفاده قرار می دهند. 

4( الف: وجود پشتوانه ی قوی مثل طال و نقره ب: سنجش ارتش: ج: حجم کم و امکان نگهداری و پس اندازی آن د: به عنوان وسیله ی پرداخت در آینده، در 

معامالت تجاری استفاده می کنند.
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 درست است؟- 82
ً
کدام گزینه در ارتباط با »وظایف پول« تماما

1( وسیله ی پرداخت در مبادالت، وسیله ی سنجش ارزش، وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش، وسیله ی پرداخته ای آینده 

2( وسیله ی پرداخت در مبادالت، کنترل کننده تورم، وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش، وسیله ی پرداخته ای آینده 

3( وسیله ی پرداخت در مبادالت، وسیله ی سنجش ارزش، کنترل کننده ی تورم، وسیله ی پرداخته ای آینده

4( وسیله ی پرداخت در مبادالت، وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش، عامل توسعه ی کشور، تنظیم کننده ی بودجه

صاحبان - 83 به   %28 اسمی  سود  بانک ها  درحالی که  باشد،   %20 برای  جهانی  تورم  نرخ  اگر  دارد.  اندوخته  دالر  میلیون   100 فردی 

سپرده های پس انداز بپردازند و سود واقعی حاصل از تجارت برابر 14% باشد، کدام گزینه راهکار اقتصادی و مقرون به صرفه است؟ 

1( از آن جایی که تورم جهانی وجود دارد، ریسک تجارت باالست و مقرون به صرفه نیست. 

2( سپرده گذاری در بانک به دلیل اطمینان و بدون ریسک بودن اقتصادی است. 

3( سرمایه گذاری در زمینه تجارت، هم به نفع شخص است و هم به نفع اقتصاد جامعه. 

4( سرمایه گذاری در بانک های بین المللی و کسب سود حداقلی

چنانچه سطح عمومی قیمت ها در ابتدای سال یک جامعه فرضی 10 هزار تومان باشد و نرخ تورم در آن سال 17 درصد بوده باشد، - 84

سطح عمومی قیمت ها در انتهای سال چند تومان است؟

11,500 )4  12,500 )3  10,700 )2  11,700 )1

سیاست هایی که دولت از طریق .............. برای مدیریت ............. و حفظ ............. می کند ............ است.- 85

2( بانک مرکزی- حجم نقدینگی- ارزش پول- سیاست پولی  1( هیئت دولت- ارزش پول- ارزش پول- سیاست پولی 

4( هیئت دولت- حجم نقدینگی- ارزش پول- سیاست اقتصادی 3( بانک مرکزی- حجم نقدینگی- ارزش پول- سیاست اقتصادی  

پیامد حجم زیاد پول نسبت به تولید یک جامعه چیست؟- 86

2( کاهش سطح عمومی قیمت ها 1( فزونی قدرت خرید پول  

4( کاهش قدرت خرید پول 3( فزونی عرضه بر تقاضا  

در مورد پیدایش پول به عنوان مرحله دوم در مبادالت پایاپای کدام مورد درست است؟- 87

2( انتخاب برخی فلزات به عنوان وسیله مبادله 1( استفاده از پول کاغذی یا رسید پول های فلزی 

4( گزینش کاالی خاصی به عنوان وسیله مبادله در هر منطقه 3( استفاده از فلزات »طال و نقره« به عنوان وسیله مبادله  

با - 88 برابر   13۹0 سال  ابتدای  در  می شود،  انتخاب  مرکزی  بانک  توسط  که  مردم  موردنیاز  خدمات  و  کاال  سبد  قیمت  میانگین  اگر 

3,500,000 تومان باشد و میانگین همین سبد )میانگین سطح عمومی قیمت ها( در پایان سال 13۹0 مبلغ 4,200,000 تومان باشد، نرخ 

تورم، در این سال، چه میزان است؟

%20  )4   % 15 )3  % 25 )2  % 7 )1
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6 قیمت یک کاالی خاص در کشور الف، در ابتدای سال 12000 واحد بود، و در انتهای همان سال به 22000 واحد تغییر کرده است. - 8۹

در این صورت، کدام گزینه به درستی بیانگر وضعیت اقتصادی در این جامعه را نشان می دهد؟

2( 45 درصد تولد   1( 83 درصد تورم  

4( 30 درصد تورم 3( 27 درصد تورم  

چنانچه قیمت کاالیی در طول یک سال در جامعه ای فرضی با 20 درصد تورم به 16,500 تومان افزایش یابد قیمت کاال در ابتدای - ۹0

سال چند تومان بوده و قیمت این کاال چه مقدار افزایش یافته است؟

2,750 -14,500 )4  2500 -13,750 )3   2,750 -13,750 )2  2000 -14,500 )1

میانگین قیمت کاالها و خدمات قرار داده شده در سبد خانوار یک جامعۀ فرضی در ابتدای سال 2017 مبلغ 25 هزار دالر برآورد شده - ۹1

است، چنانچه میانگین قیمت همین کاالها و خدمات در پایان سال 2017، مبلغ 2۹ هزار دالر باشد، در این صورت نرخ تورم در سال 

2017 در این کشور چند درصد است؟

 24 )4  22 )3  18 )2  1۶ )1

در کدام مورد زیر، پول به عنوان »وسیله پرداخت آینده« عمل نمی کند و در چه صورتی می توان از پول برای »پرداخته ای آینده« - ۹2

استفاده کرد؟

1( بتواند حفظ ارزش کند،- وسیلۀ پرداخت باشد. 

2( خرید کاال و پرداخت چک روز در ازای آن- بتواند حفظ ارزش کند. 

3( خرید اقساطی- واحد پول کشور باشد. 

4( دادن حواله بانکی- وسیلۀ سنجش ارزش

در چه نوع معامالتی، در حقیقت پول نقد بین افراد ردوبدل نمی شود، بلکه موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری - ۹3

را افزایش می دهد؟

1( در اعطای تسهیالت مالی؛ چون: مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی

2( معامالتی که با اسناد اعتباری )کوتاه مدت( انجام می شود.

3( معامالتی که با چک انجام می شود. 

4( معامالت مربوط به اتاق کلرینگ

را - ۹4 گردش  در  نقدینگی  افزایش  سیاست  و  است  مشهور   ........................... به  گردش  در  نقدینگی  کاهش  سیاست 

.................. می گویند و ....................... از طریق ................. آن ها را اجرا می کند.

2( انبساطی- انقباضی- بانک مرکزی- دولت  1( انقباضی- انبساطی- دولت- بانک مرکزی  

4( انقباضی- انبساطی- دولت- وزارت دارایی 3( انقباضی- انبساطی- بانک مرکزی- دولت 
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بانک مرکزی می تواند با ......... به طور ........ از مقدار نقدینگی در دست مردم بکاهد یا با ................ نقدینگی بیشتری به - ۹5

جامعه تزریق کند.

2( فروش اوراق قرضه- غیرمستقیم- خرید اوراق قرضه  1( فروش اوراق مشارکت- مستقیم- خرید اوراق مشارکت 

4( خرید اوراق مشارکت- مستقیم- فروش اوراق مشارکت 3( فروش اوراق مشارکت- غیرمستقیم- خرید اوراق مشارکت 

به سیاست هایی که دولت از طریق بانک است؟- ۹6

مرکزی برای کنترل وسیله تسهیل مبادله و حفظ ارزش آن اعمال می کند چه می گویند و اشکال آن کدام

1( سیاست های پولی- کاهش حجم پول در گردش، افزایش حجم پول در گردش

2( سیاست های مالی- افزایش حجم پول در گردش، کاهش حجم پول در گردش

3( سیاست های پولی- کاهش مخارج یا افزایش مالیات ها، افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها

4( سیاست های مالی- افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها، کاهش مخارج یا افزایش مالیات ها

کدام مورد پاسخ درست و مناسبی برای پرسش های زیر است؟ - ۹7

الف( به ترتیب در زمان »تورم« و »رکود« کدام نوع سیاست ها به کار می رود؟ 

ب( سیاست بازار باز فروش اوراق مشارکت، در راستای کدام نوع از سیاست ها است؟

1( الف( سیاست پولی انقباضی- سیاست پولی انبساطی ب( سیاست مالی

٢( الف( سیاست پولی انقباضی- سیاست پولی انبساطی ب( سیاست پولی

3( الف( سیاست پولی انبساطی- سیاست پولی انقباضی ب( سیاست مالی 

4( الف( سیاست پولی انبساطی- سیاست پولی انقباضی ب( سیاست پولی

کدام پاسخ درست و مناسب پرسش های زیر است؟  - ۹8

الف( کاهش حجم پول در گردش، چه نوع سیاست پولی است؟ 

ب( سیاست های پولی دولت از چه طریقی اعمال می شود؟

2( الف( سیاست پولی انبساطی ب( سازمان برنامه وبودجه 1( الف( سیاست پولی انقباضی ب( بانک  مرکزی 

4( الف( سیاست پولی انقباضی ب( سازمان برنامه وبودجه 3( الف( سیاست پولی انبساطی ب( بانک مرکزی 

کدام عامل در کشور ما باعث افزایش حجم نقدینگی می شود و کدام عامل باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است؟- ۹۹

2( نوسانات ارزی- درآمدهای نفتی 1( درآمدهای نفتی- نوسانات ارزی 

4( درآمدهای نفتی- چاپ اسکناس 3( چاپ اسکناس- درآمدهای نفتی 

 از کدام روش برای افزایش عرضه کاال بهره می گیرند؟ چرا؟- 100
ً
دولت ها معموال

2( افزایش واردات- کمتر زمان بر است. 1( افزایش ظرفیت های تولیدی- کسب استقالل اقتصادی  

4( افزایش واردات- پیشرفت صنعتی 3( افزایش ظرفیت های تولید- زمان بری کمتری دارد. 
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دولت به دو روش می تواند عرضه را افزایش دهد؟- 101

1( روش اول افزایش ظرفیت تولید و روش دوم واردات 

2( روش اول افزایش ظرفیت تولید و روش دوم صادرات و ورود ارز 

3( روش اول واردات و روش دوم افزایش کیفیت تولیدات

4( روش اول افزایش کیفیت کاال و روش دوم تبلیغ در کاهش مصرف

کدام مورد از عوامل تورم محسوب می شوند؟- 102

1( علت تورم نابرابری عرضه و تقاضای کلی در اقتصاد است و افزایش نقدینگی در کشور که با افزایش تولید هماهنگ نباشد.

2( علت تورم نابرابری عرضه بر صادرات کل در اقتصاد است و کمبود نقدینگی در کشور که باعث کاهش قدرت خرید می شود.

3( علت تورم نابرابری تقاضای کل به تقاضای نسبی است و افزایش نقدینگی که در کشور که باعث افزایش قیمت می شود.

4( علت تورم نابرابری عوامل عرضه در جامعه است و افزایش بیش ازاندازه نقدینگی و فقر هرچه بیشتر مردم.

در حالت تورم ........... نیز با کاهش .......... مواجه می شوند و این بر رفاه آن ها اثر منفی خواهد گذاشت.- 103

2( تولیدکنندگان خدمات- قدرت تولیدشان  1( مصرف کنندگان کاال و خدمات- قدرت خرید پولشان 

4( تولیدکنندگان کاال- قدرت مصرفشان 3( مصرف کنندگان کاال- قدرت مصرفشان 

کدام مورد از پیامدهای تورم نیست؟- 104

1( تورم بر رفاه مردم و امنیت اقتصادی آن ها تا حدودی اثر منفی دارد.

2( تورم موجب می شود فضای کسب وکار بی ثبات شود،

3( تورم باعث می شود تولیدکنندگان و بازرگانان نتوانند پیش بینی درست از آینده قیمت ها در بازار داشته باشند. 

4( تورم باعث می شود تولید و خریدوفروش کاالها با مشکالت زیادی روبه رو شود.

105 - ،.................... قیمت ها  سطح  در  افزایش  این  وقتی  است.  قیمت ها  عمومی  سطح  افزایش  اقتصاد  علم  نظر  از  تورم 

....................... و مداوم باشد با ............ روبه رو هستیم.

2( کم رویه- پرتنش- تورم مخرب 1( بی رویه- پر نوسان- تورم زیان بار  

4( کم رویه- پر نوسان- تورم زیان بار 3( بی رویه- پرتنش- تورم مخرب 

کدام گزینه در مورد تورم نادرست است؟- 106

1( اقتصاددانان افزایش در سطح عمومی قیمت ها را تورم می گویند. 

2( نرخ تورم درصد افزایش ساالنه سطح عمومی قیمت ها است. 

3( تورم نشان می دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش یافته است. 

4( معمواًل برای اندازه گیری تورم از شاخص قیمت تولیدکننده )cpi( بهره می برند.
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کدام گزینه نادرست است؟- 107

1( هرگونه افزایش در قیمت را می توان تورم دانست. 

2( معمواًل هنگامی که با تورم روبه رو می شویم و آن را احساس می کنیم که بخواهیم کاالیی را خریداری کنیم.

3( اگر ببینیم برای کاالی موردنظر باید پول بیشتری پرداخت کنیم متوجه حضور تورم در اقتصاد می شویم.

4( نرخ تورم، درصد افزایش ساالنه سطح عمومی قیمت ها است.

با پایین رفتن »سطح عمومی قیمت ها« .........................- 108

2( قدرت خرید پول افزایش می یابد. 1( قدرت خرید پول کاهش می یابد. 

4( تولیدکنندگان با رغبت بیشتر به تولید و عرضه کاال می پردازند. 3( مصرف کنندگان تمایل چندانی به خرید نخواهند داشت. 

در جوامعی که تورم وجود دارد، پول کدام وظیفه اش را نمی تواند انجام بدهد؟- 10۹

4( حفظ ارزش 3( وسیلۀ پرداخت  2( سنجش ارزش  1( پس انداز 

کدام وظیفه پول، کار ارزیابی کاالها و خدمات را انجام می دهد؟- 110

1( وسیله پرداخت در مبادالت  2( وسیله پس انداز و حفظ ارزش 

4( وسیله سنجش ارزش 3( وسیلۀ پرداخت آینده 

 ناشی از عملکرد ................ است و در بیشتر موارد حجم نقدینگی در کشورها ..................- 111
ً
افزایش نقدینگی معموال

2( دولت ها- با افزایش روبه رو است.  1( بانک ها- با افزایش روبه رو است. 

3( بانک ها- متعادل است. 4( دولت ها- متعادل است. 

حجم پول شامل .............. و به عنوان ................ کشور به شمار می رود.- 112

2( سپرده های دیداری، اسکناس ها- سپرده  1( اسکناس های دست مردم، سپرده ها در حساب بانکی- نقدینگی 

4( سپرده های غیردیداری، پول ثبتی- سپرده 3( اسکناس های دست مردم، سپرده های غیر دیداری- نقدینگی 

به ترتیب هریک از عبارت های زیر در ارتباط با کدام یک از وظایف پول است؟- 113

- این عمل کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند.

- خرید اقساطی از این نوع است.

- عالوه بر هزینه های روزمره، برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص پیش می آید.

1( وسیله سنجش ارزش- وسیلۀ پرداخته ای آینده- وسیله پس انداز و حفظ ارزش 

2( وسیله سنجش ارزش- وسیله پرداخت در مبادالت- وسیله پرداخته ای آینده

3( وسیله پس انداز و حفظ ارزش- وسیلۀ پرداخته ای آینده به وسیلۀ پرداخت در مبادالت 

4( وسیله پس انداز و حفظ ارزش- وسیلۀ پرداخت در مبادالت- وسیله پس انداز و حفظ ارزش
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عبارت »بعضی نیازها هرروز، و بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده نزد خود - 114

نگهداری کند.« در ارتباط با کدام وظیفه پول است؟

2( وسیله سنجش ارزش 1( وسیلۀ پرداخت آینده 

4( وسیلۀ پرداخت در مبادالت 3( وسیله پس انداز و حفظ ارزش 

کدام گزینه در رابطه با »پول ثبتی« و »تحریری« و »الکترونیکی« نادرست است؟- 115

1( »بیت کوین« یکی از پول های جدید و نوظهور الکترونیکی است. 

2( در معامالت با پول تحریری است که بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد.

3( دلیل اینکه نام پول ثبتی به چک داده شده است این است که در معامالتی که با چک انجام می شود پول نقد ردوبدل نمی شود.

4( افزایش حجم و سرعت مبادالت و همراه شدن آن با انقالب دیجیتال موجب شد تا بشر به دنبال روش های سریع تر و راحت تری باشد.

مطلب زیر مقدمه ای برای پیدایش کدام موضوع شد؟- 116

»بی مباالتی و سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، آشنایی و اعتبارسنجی آن ها برای 

مردم سخت کرده بود.«

١( دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار انتشار اسکناس برعهده گرفتند.

2( پول فلزی، که در معامالت کوچک بسیار کارساز بود در معامالت بزرگ نقش خود را ایفا کند و اسکناس خلق شد. 

3( ایجاد اعتماد میاد بازرگانان سراسر کشور دچار خدشه شد و در نتیجه معامالت با مبلغ باال کاهش یافت. 

4( نخستین اسکناس ها خلق شدند و امکان خلق پول ثبتی نیز مهیا شد و تجارت گسترش بسیار یافت.

به چه دلیل مردم پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل رسید دریافت می کردند؟- 117

1( به دلیل کاهش پول نقد در گردش و همچنین دریافت خدمات مختلف از سوی تجار و صرافان.

2( به دلیل مصون ماندن از خطرهای احتمالی و رهایی از حمل مسکوکات در معامالت.

3( به دلیل محدود بودن میزان طال و نقره در دسترس آن ها. 

4( به دلیل رونق روزافزون اقتصادی و ظهور معامالت بزرگ.

کدام یک از موارد زیر درنهایت تبدیل به پول کاغذی شد؟- 118

2( رسیدی که دولت به جای پول نقد صادر می کرد.  1( رسیدی که دولت به جای پرداخت پول ثبتی صادر می کرد.  

4( رسیدی که تجار به جای پرداخت پول نقد صادر می کردند. 3( رسیدی که تجار به جای پرداخت پول ثبتی صادر می کردند.  

زمانی که فردی به دالیل مختلف مقداری پول نزد خود نگه می دارد، کدام یک از وظایف پول را مورداستفاده قرار می دهد؟- 11۹

2( پرداخت در مبادالت 1( پرداخته ای آینده 

4( سنجش ارزش 3( حفظ ارزش 
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پول به عنوان وسیلۀ سنجش ارزش، موجب تسهیل انجام چه کاری شده است؟- 120

2( پرداخته ای آینده 1( خریدوفروش کاالهای موردنیاز  

4( پرداخت مخارج غیرقابل پیش بینی 3( خریدوفروش کاالهای مختلف 

 در ایران واحد پول »ریال« و در ترکیه »لیره« و در پاکستان »روپیه« است. این مطلب - 121
ً
هر کشوری دارای یک واحد پولی است، مثال

درباره کدام وظیفۀ پول است؟

2( وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش  1( فقدان وسیلۀ پس انداز فردی 

3( وسیلۀ سنجش ارزش 4( وسیلۀ پرداخت آینده 

در کدام یک، پول نقش معاوضه ای را که یک کاال را در مقابل کاالی دیگر به عهده داشت، دارد؟- 122

2( ارزیابی ارزش ها 1( پرداخته ای آتی 

4( ذخیره و حفظ ارزش ها 3( پرداخت در مبادالت 

اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند .......................... پول به شمار می رود.- 123

4( رونق 3( بهای  2( ارزش  1( پشتوانه 

پول تحریری یا ثبتی .............................. است.- 124

4( بدون ارزش 3( ایجادشده با نوک قلم بانکدار   2( اسکناس   1( چک 

»بانک« با این نوع معامله بدون ردوبدل کردن پول، موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهند؟ و - 125

نام دیگر آن »پول« چیست؟

1( وقتی مردم پول خود را نزد بانک ها »پس انداز« می کنند- پول تحریری

2( در معامالتی که با چک انجام می شود- پول ثبتی 

3( زمانی که »بانک مرکزی« از محل سپرده های خود به دولت وام می دهد- پول ثبتی

4( زمانی که بخشی از سپرده های مردم در نزد بانک ها، در نزد »بانک مرکزی« به ودیعه گذارده می شود- پول تحریری

رسیدی که صرافان معتبر در مقابل دریافت مسکوکات به مشتریان می دادند به کدام عنوان در بازار مورداستفاده قرار می گرفت؟- 126

4( ضمانت نامه 3( پول تحریری  2( پول کاغذی  1( اعتبار 

پول کاغذی ابتدا به وسیله کدام رایج شد؟ - 127

4( صرافان و تجار 3( دولت ها  2( ایران  1( انگلستان 
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دادوستد از طریق دادن جنس و گرفتن کاال را »مبادالت ..............« می گویند و سیر تکاملی پول به چه ترتیبی است؟- 128

2( اعتباری- مسکوک طال و نقره، پول تحریری، پول کاغذی 1( اقساطی- مسکوک طال و نقره، پول تحریری، پول کاغذی  

4( پایاپای- مسکوک طال و نقره، پول کاغذی، پول تحریری 3( نسیه- مسکوک طال و نقره، پول کاغذی، پول تحریری 

عبارت کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 12۹

الف( کدام روش معامالتی به عنوان اولین پول مورداستفاده قرار گرفت؟ 

ب( در ارتباط با نخستین اسکناس ها و پشتوانه آن ها کدام گزینه درست است؟

1( الف( مبادله و تهاتری ب( عده ای از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود. این رسیدها 

درواقع نخستین اسکناس ها بود و پشتوانه آن ها طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد. 

2( الف( مبادله به وسیله کاالیی خاص ب( عده ای از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود. 

این رسیدها درواقع نخستین اسکناس ها بود و پشتوانه آن ها طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد.

3( الف( مبادله تهاتری ب( بانک ها خدمات مختلفی را در اختیار مشتریان قرار می دادند. از جمله آن ها چک بود. چک درواقع نخستین اسکناس ها بود و پشتوانه 

آن ها رسیدهایی بود که بازرگانان در معامالت خود صادر می کردند.

4( الف( مبادله به وسیله کاالیی خاص ب( بانک ها خدمات مختلفی را در اختیار مشتریان قرار می دادند. از جمله آن ها چک بود. چک درواقع نخستین اسکناس ها 

بود و پشتوانه آن ها رسیدهایی بود که بازرگانان در معامالت خود صادر می کردند.

عبارت کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟  - 130

الف( کدام گزینه در ارتباط با پیامدهای استفاده از پول های فلزی درست است؟ 

ب( عبارت »در دوران تمدن اسالمی کارگری در بلخ رسید صرافی اسالمبل )استانبول( را می گرفت.« در ارتباط با کدام نوع از انواع پول است؟

2( گسترش دریانوردی و حمل ونقل ب( پول فلزی 1( پیدایش صنعت بخار و هوانوردی ب( پول فلزی 

4( گسترش و دریانوردی و حمل ونقل ب( پول کاغذی 3( پیدایش صنعت بخار و هوانوردی ب( پول کاغذی 

عبارت کدام گزینه نادرست است؟- 131

1( در مبادالت با استفاده از کاالی خاص در ایران چای، هندوستان صدف، در تبلت غالت و در روسیه پوست سمور خواهان بیشتری داشت. 

2( چون افراد خود مبلغ چک را روی آن می نویسند به آن پول »ثبتی« یا »تحریری« گفته می شود. 

3( مشکالت استفاده از پول فلزی عبارت بودند از: از میزان طال و نقره محدود بود و با افزایش تجارت و مبادله به پول بیشتری نیز نیاز بود. 

4( »بیت کوین« یکی از پول های نوظهور است.

این مطلب »فردی که گندم اضافی داشت و می خواست با عدس معاوضه کند، باید فردی را می یافت که عدس اضافی داشته - 132

باشد و در ضمن حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند« مربوط به کدام یک از »مشکالت مبادله پایاپای«است؟

2( فقدان وسیله پس انداز فردی  1( عدم تمایل هم زمان طرفین به مبادله  

4( نبودن یک معیار سنجش ارزش 3( فقدان وسایل حمل ونقل 
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علت این مشکل: »در جامعه مشکالتی به وجود آمد که موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار - 133

چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند.«

1( بی مباالتی یا سوءاستفاده صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها.

2( عده ای از تجار نمی خواستند در معامالت بین خود این رسیدها مبادله شود.

3( این رسیدها درواقع نخستین اسکناس ها بودند، منتهی به پشتوانه آن ها طال و نقره نبود. 

4( هرچند پول فلزی موجبات گسترش سریع تجارت را فراهم آورد، اما نتوانست برای همیشه نیاز جامعه را فراهم سازد.

در رابطه با دالیل گزینش برخی از کاالها به عنوان وسیله مبادله، کدام مورد با موارد دیگر بی ارتباط است؟- 134

1( مردم به آن ها عالقه بیشتری نشان می دهند. 

2( به تجربه دریافتند و برخی از کاالها مشتری بیشتری دارند. 

3( با دادن آن کاالها می توانند کاالهای موردنیاز خود را دریافت نمایند. 

4( موجب گسترش تجارت در داخل کشورها، فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل ونقل نیز رونق یافت.

به کدام یک از اسناد »پول تحریری« گفته می شود؟- 135

4( اوراق قرضه 3( اوراق مشارکت   2( سفته   1( چک 

زمانی که طال و نقره پول رایج جامعه بود، پشتوانه پول ........... بود و پشتوانه پول کاغذی هم ........... بود و امروزه پشتوانه - 136

پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی ........... است.

1( طال و نقره موجود در پول- طال و نقره موجود نزد صراف و بانک- قدرت اقتصادی کشور

2( طال و نقره موجود نزد دولت- طال و نقره موجود نزد دولت- اطمینان مردم.

3( طال و نقره موجود در پول- طال و نقره موجود در دست صراف و بانک- جواهرات و شمش های طال در بانک مرکزی

4( طال و نقره موجود نزد دولت- طال و نقره موجود در دست صراف و بانک- جواهرات و شمش های طال در بانک مرکزی

چرا دولت ها انتشار اولین اسکناس ها یعنی رسیدها را به عهده گرفتند؟- 137

1( چون تعداد رسیدها از مقدار طال و نقره ای که در دست صرافان و بازرگانان بود کمتر بود

2( چون تمام رسیدها 100 درصد پشتوانه طال نداشتند - مردم نمی توانستند تمام صرافی ها را بشناسند و اعتماد کنند.

3( به علت سنگین بودن فلزات و محدود بودن معادن طال بی مباالتی و سوءاستفاده برخی صرافان از اعتماد مردم

4( بی مباالتی و سوءاستفاده برخی صرافان از اعتماد مردم- تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها

درباره چک می توان گفت: ....................- 138

1( پول نقد استفاده نمی شود، بانک موجودی حسابی را کاهش و دیگری را افزایش می دهد.

2( سپردۀ جاری، دیداری و مدت دار است.

3( از اسناد اعتباری بلندمدت است.

4( از اسناد اعتباری کوتاه مدت است.
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پس از مبادله پایاپای در مرحلۀ دوم، کدام گزینه درست است؟- 13۹

2( استفاده از طال و نقره  1( پول کاغذی یا رسید  

4( انتخاب برخی فلزات 3( گزینش کاالی موردعالقه هر منطقه  

انتخاب فلزات به عنوان پول چه فوایدی برای انسان داشت؟- 140

1( گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها، رونق فعالیت های دریانوردی و حمل ونقل

2( حمل ونقل آسان، گسترش دریانوردی، هزینه نگهداری کم و آسان

3( کم شدن حجم پول، فسادناپذیری، گسترش دریانوردی و تجارت

4( رهایی از پول کاالیی، حمل ونقل آسان، گسترش تجارت

مشکالت پول فلزی چه بود؟- 141

1( میزان طال و نقره محدود بود و با افزایش تجارت و مبادله، به پول بیشتری نیز نیاز بود.

2( فسادپذیری، سنگینی در مبادالت با حجم زیاد، سرقت و سوءاستفاده

3( محدود بودن طال و نقره، سنگینی در حجم زیاد، هزینه نگهداری زیاد

4( فسادپذیری، امکان سرقت و سوءاستفاده، سنگینی

مشکالت پول کاالیی چه بود؟- 142

2( تأمین جا برای نگهداری، حجم زیاد، هزینۀ نگهداری زیاد  1( حجم زیاد، هزینه نگهداری زیاد، فسادپذیری 

4( مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، فسادپذیری، اشغال کردن فضای زیاد 3( اشغال کردن فضای زیاد، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، فسادپذیری  

پشتوانه نخستین اسکناس ها چه بود و نزد چه کسانی نگهداری می شد؟- 143

4( نقره، صرافان 3( طال و نقره، صرافان   2( طال، بانک ها  1( طال، صرافان 

به عنوان اولین پول در کشورهای روسیه، تبت، هندوستان و ایران به ترتیب کدام یک از کاالها مورداستفاده قرار گرفتند و چه - 144

ویژگی داشتند؟

2( غالت، چای، صدف، پوست سمور- قابل تقسیم، پرطرفدار، فاسد نشدنی 1( پوست سمور، غالت، صدف، چای- بادوام، قابل پس انداز 

4( صدف، پوست سمور، غالت، چای- فاسد نشدنی، قابل پس انداز 3( پوست سمور، چای، صدف، غالت- قابل تقسیم، پرطرفدار، فاسد نشدنی  

یک آسیب و تهدید اقتصادی ........... است و یکی از باورهای رایج میان مردم این است که گمان می کنند ...................... . - 145

2( رکود- طال همان ثروت است.  1( تورم- پول همان ثروت است.  

4( رکود- پول همان ثروت است. 3( تورم- طال همان ثروت است. 
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با توجه به نمودار تصویری روبه رو در رابطه باقدرت خرید پول: - 146

الف( نتیجۀ کاهش قدرت خرید پول، کدام است؟ 

ب( پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نکرده است؟ 

ج( یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول جامعه چیست؟ 

د( رابطۀ پول با چه چیزی یک رابطۀ غیرمستقیم است؟ 

هـ( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟ 

و( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟

1( الف( تورم ب( افزایش نقدینگی ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( حجم پول در گردش هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی، 

افزایش هماهنگ نداشته است. و( قدرت موازنه پرداخت های خارجی آن است.

2( الف( تورم رکودی ب( افزایش نقدینگی ج( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه د( سطح عمومی قیمت ها هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی 

اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. و( سطح عمومی قیمت ها

3( الف( تورم رکودی ب( سطح عمومی قیمت ها ج( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه د( حجم پول در گردش هـ چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را 

در طول زمان حفظ کند و قدرت موازنۀ 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 هـ( چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در 

طول زمان حفظ کند. و( سطح عمومی قیمت ها

با توجه به این مطلب: در سال های نه چندان دور کسی که یک میلیون تومان پول داشت، می توانست با آن یک دستگاه آپارتمان - 147

بخرد یا با 50000 تومان می شد یک دستگاه اتومبیل نو ارزان قیمت خریداری کند، اما در حال حاضر با ده میلیون تومان هم نمی توان  یک 

دستگاه آپارتمان خرید و برای خرید یک دستگاه اتومبیل نو ارزان قیمت بیش از 5 میلیون تومان پول موردنیاز است:

الف( چرا گفته می شود »قدرت خرید پول« دستخوش تغییر است؟ 

ب( پول در مقابل چه چیزی »ارزش« خود را حفظ نکرده است؟ 

ج( »قدرت پول جامعه« وابسته به چیست؟ 

د( رابطه پول با چه چیزی یک رابطۀ غیرمستقیم است؟ 

هـ( یکی از دالیل مهم »کاهش قدرت خرید پول« در جامعه است؟ 

و( نتیجه »کاهش قدرت خرید پول« در جامعه کدام است؟

1( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( سطح عمومی قیمت ها، ج( سطح عمومی قیمت ها، د( سطح عمومی قیمت ها. 

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه، و( وجود رکود تورمی

2( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( حجم پول در گردش ج( سطح عمومی قیمت ها، د( سطح عمومی قیمت ها، هـ( 

نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه، و( وجود تورم

با توجه به رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. ب( سطح عمومی قیمت ها، ج( نقدینگی د( سطح عمومی  3( الف( چون ارزش پول 

قیمت ها، هـ( نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه، و( وجود تورم 

4( الف( چون ارزش پول با توجه به رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. ب( حجم پول در گردش، ج( نقدینگی ها د( سطح عمومی 

قیمت ها. هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه، و( وجود تورم رکودی
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با توجه به نمودار تصویری روبه رو، در رابطه باقدرت خرید پول: - 148

الف( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟ 

ب( پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نکرده است؟ 

ج( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟ 

د( رابطه پول با چه چیزی یک رابطۀ غیرمستقیم است؟ 

هـ( یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه چیست؟ 

و( نتیجه ی کاهش قدرت خرید پول، کدام است؟

1( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( سطح عمومی قیمت ها ج( سطح عمومی قیمت ها د( سطح عمومی قیمت ها 

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه و( وجود تورم

2( الف( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است ب( سطح عمومی قیمت ها ج( نقدینگی د( سطح عمومی قیمت ها 

هـ( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و( وجود تورم

3( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند ب( حجم پول در گردش ج( سطح عمومی قیمت ها د( سطح عمومی قیمت ها هـ( 

نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و( وجود تورم رکودی

4( الف( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است ب( حجم پول در گردش ج( نقدینگی د( سطح عمومی قیمت ها 

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه و( وجود تورم رکودی

به پرسش های زیر پاسخ دهید. - 14۹

الف( هنگامی که پس از بروز انقالب صنعتی، کاالها توسط کارخانه ها تولیدشده و میزان آن ها افزایش یافت، کشورها در استفاده از 

پول های فلزی با چه مشکلی روبه رو شدند؟ 

ب( در شرایطی که جامعه، دچار تورم یا رکود می شود، پول کدام وظیفۀ خود را نمی تواند انجام دهد؟ چرا؟ 

1( الف( سنگینی پول های فلزی ب( سنجش ارزش- مخارج قابل پیش بینی نیست. 

2( الف( محدود بودن طال و نقره ب( پرداخت در مبادالت- پول، موردپذیرش مردم نیست. 

3( الف( سنگینی پول های فلزی ب( پس انداز و حفظ ارزش- ارزش کاالها متغیر است. 

4( الف( محدود بودن طال و نقره ب( پرداخت های آینده- نمی تواند حفظ ارزش کند.

 به هنگام بروز تورم، پول کدام وظیفه خود را نمی تواند انجام دهد؟ - 150

آینده به کدام وظیفۀ پول اشاره دارد؟- کدام وظیفۀ پول، باعث آسان سازی کار  نیازهای پیش بینی نشده در  - نگه داشتن پول برای 

خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها به یکدیگر می شود؟ 

1( پس انداز و حفظ ارزش- وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش- وسیلۀ پرداخت در مبادله 

2( وسیلۀ پرداخت های آینده- وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش- وسیلۀ سنجش ارزش 

3( وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش- وسیلۀ پرداخت های آینده- وسیلۀ پرداخت در مبادله 

4( وسیلۀ پرداخت های آینده- وسیلۀ پرداخت های آینده- وسیلۀ سنجش ارزش
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در یکی از کشورهای شمال آفریقا تورم با نرخ های باال وجود دارد. - 151

- اگر نرخ تورم در سال اول و سال سوم یکسان باشد، سطح عمومی قیمت ها، در آغاز سال سوم چند واحد پولی است؟ 

- اگر نرخ تورم در سال دوم نسبت به سال اول، کاهش را نشان دهد، این کاهش قیمت در سال دوم نسبت به سال اول، بیانگر چیست؟ 

- نرخ تورم در سال اول چند درصد است؟

1( 3500- قیمت ها آرام تر و با شتاب کمتر افزایش می یابد- %73 

2( 3000- قیمت ها نسبت به سال اول کاهش یافته است – 72/5 %

3( 3500- قیمت ها نسبت به سال اول کاهش یافته است- %73 

4( 3000- قیمت ها آرام تر و با شتاب کمتر افزایش می یابد – 72/5 %

سطح عمومی قیمت ها در پایان سالسطح عمومی قیمت ها در آغاز سالسال

سال اول

سال دوم

سال سوم

2000 واحد پولی

-

؟

3450 واحد پولی

-

5175 واحد پولی

کدام گزینه در مورد مبحث پول صحیح است؟- 152

1( امروزه پشتوانۀ پول الکترونیکی برخالف پول کاغذی، قدرت اقتصادی کشور است. 

2( شمش های طال و جواهرات نزد صرافان یا بانک ها پشتوانه پول فلزی بود. 

3( نقش اصلی پول در مبادالت، آسان سازی مبادله است. 

4( میزان طال و نقره ای که نزد بانک مرکزی است، پشتوانۀ پول محسوب می شد.

کدام گزینه، مبین پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 153

الف( برخی از انواع بازارها را می توان دید که در قالب حراجی ها به دو صورت »......................« و ».....................« فعالیت 

مثل  خدمات  و  کاالها  عمده  خریداران  و   »..................« از  جراحی ها  و  نمایشگاه ها  برگزاری  با  هنری  آثار  فروشندگان  می کنند. 

خریدهای دولتی از روش »......................« استفاده می کنند. 

ب( دو مؤسسه 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 ازجمله ».......................« را جایگزین آن ها نمود.

1( الف( مناقصه- مزایده- مناقصه- مزایده ب( ماشین آالت ج( پول کاغذی- اسکناس 

الف( رقابت- انحصار- مزایده- مناقصه ب( مواد اولیه ج( فلزی- مفرغ و نیکل

الف( مزایده- مناقصه- مزایده- مناقصه ب( نیروی کار ج( فلزی- طال و نقره

4( الف( رقابت- انحصار- مناقصه- مزایده ب( سردخانه ج( پول کاغذی- رسیدهای جایگزین پول
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الف( »cpi« چیست؟- 154

ب( سیاست های پولی بانک مرکزی در شرایط تورمی کدام است؟ 

1( )الف( شاخص قیمت مصرف کننده که از میانگین وزنی قیمت کاالها، خدمات مصرفی مردم به دست می آید. ب( خرید اوراق مشارکت توسط دولت

2( الف( قیمت کاالها و خدماتی که در سبد عموم مصرف کنندگان است. ب( سیاست بازار باز 

3( الف( سبد بازاری شامل کاالهای گوناگون خریداری شده توسط بیشتر مصرف کنندگان است. ب( خرید اوراق مشارکت توسط دولت 

4( الف( قیمت سبدی از کاالها و خدمات مورد مصرف خریداران با ضریب های اهمیت مختلف است. ب( سیاست بازار باز

هزینۀ سبد بازار در آغاز و پایان سال 13۹1 در یک جامعۀ فرضی در جدول زیر داده شده است، اگر نرخ تورم در سه سال 13۹0، - 155

13۹1 و 13۹2 برابر باشد، الف( هزینه سبد بازار در آغاز سال 13۹0 و هزینه سبد بازار در پایان سال 13۹2 چقدر است؟ ب( برابر بودن 

نرخ تورم در سه سال ۹0، ۹1 و ۹2 به چه معناست؟

هزینه سبد بازار در پایان سالهزینۀ سبد بازار در آغاز سالسال

13۹0

13۹1

13۹2

؟

700 واحد پولی

۹20 واحد پولی

630 واحد پولی

840 واحد پولی

؟

1( الف( 575- 1104ب( قیمت ها پس از سال 1390 افزایشی نداشته است.

2( الف( 525- 1250 ب( شتاب تورم و افزایش قیمت ها در سه سال ثابت است. 

3( الف( 525- 1104ب( شتاب تورم و افزایش قیمت ها در سه سال ثابت است.

4( الف( 575- 1250 ب( قیمت ها پس از سال 1390 افزایشی نداشته است.

 در ایران ............... و در تبت ............. خواهان بیشتری داشت. - 156
ً
الف( در هر منطقه کاالیی خاص پرطرفدار بود؛ مثال

ب( چه عواملی موجب شد تا دولت ها چاپ و انتشار اسکناس را به عهده بگیرند؟

1( الف( غالت- چای، ب( سوءاستفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم- تعداد زیاد رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی آن ها برای مردم دشوار بود. 

2( الف( غالت- صدف، ب( چاپ رسیدها بیشتر از تعداد سکه هایی بود که نزد صرافان نگهداری می شد. 

3( الف( چای- غالت، ب( سوءاستفاده برخی صرافان از اعتماد مردم- زیادشدن تعداد این مؤسسات

4( الف( چای- غالت، ب( چاپ رسیدها بیشتر از تعداد سکه هایی بود که نزد صرافان نگهداری می شد.

با توجه به جدول زیر، اگر بدانیم نرخ تورم در سال دوم نسبت به سال اول 7% کاهش یافته است، هزینه سبد بازار در ابتدای سال - 157

سوم چقدر است و کاهش نرخ تورم در سال دوم بیانگر چیست؟

ابتدای سالهزینه سبد بازار

2500

2875

؟

اول

دوم

سوم

2( 3105- کاهش سطح عمومی قیمت ها  1( 3400- کاهش سطح عمومی قیمت ها 

3( 3105- کاهش شتاب در افزایش قیمت ها 4( 3400- کاهش شتاب در افزایش قیمت ها 



414

  اقتصاد جامع کنکور

ایدۀ سپردن نشر پول به بانک مرکزی از کجا شکل گرفت؟ - 158
1( تعداد کم انواع رسیدها که اعتبارسنجی آن ها را برای مردم سخت کرده بود. 

2( تبدیل شدن طال و نقره به عاملی برای پیشرفت اقتصادی و تجاری 
3( ورود دولت ها و به عهده گرفتن چاپ و انتشار اسکناس

4( بی مباالتی و سؤاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم

اگر نرخ تورم در هر دو سال برابر با 25% باشد، الف و ب کدامند؟- 15۹

۶۶00 -8000 )1

۶875 -8000 )2

۶875 -7500 )3

۶۶00 -7500 )4

قیمت انتهای سالقیمت ابتدای سال

10000الف

ب5500

کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 160

الف( در زمان رواج پول فلزی، پشتوانه پول ....................... بود. 

ب( پشتوانه پول کاغذی ...................... نزد صراف یا بانک بود. 

ج( امروزه، پشتوانه انواع پول که در دست افراد است، ...................... می باشد. 

1( الف( اطمینان مردم به ارزش پول ب( پول فلزی شمش طال و جواهرات ج( قدرت دولت کشور

2( الف( اطمینان مردم به ارزش پول ب( اطمینان مردم به صراف و بانک ج( قدرت اقتصادی کشور 

3( الف( همان طال و نقره موجود در پول ب( اطمینان مردم به ارزش پول ج( قدرت دولت کشور 

4( الف( همان طال و نقره موجود در پول ب( پول فلزی و شمش و طال و جواهرات ج( قدرت اقتصادی کشور

تورم یکی از مشکالت اقتصادی است. کدام گزینه علت این موضوع را نشان نمی دهد؟ - 161

4( تورم باعث ضرر پس انداز کنندگان می شود. 1( تورم باعث کاهش رفاه خانواده ها می شود. 

4( تورم باعث نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه می شود. 3( تورم باعث کاهش قدرت خرید پس انداز کنندگان می شود.  

این نمودار نمایانگر چه موضوعی است؟ - 162

1( پول ارزش خود را حفظ کرده است. 

2( پول نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند. 

3( نابرابری عرضه و تقاضا 

4( فزونی تقاضا بر عرضه

پشتوانۀ نخستین اسکناس ها چه بود؟ - 163

1( اصل اعتماد بین صرافان و بازرگانان بود. 

2( اصل اعتبار و قدرت مالی صرافان و بازرگانان معروف بود. 

3( مسکوکات و رسیدهای کاغذی که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد.

4( طال و نقره ای که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد.
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با توجه به نمودار تصویری، روبه رو، در رابطه با »قدرت خرید پول«:- 164

الف( علت »کاهش قدرت خرید پول« کدام است؟ 

ب( پول در مقابل چه چیزی »ارزش« خود را حفظ نکرده است؟ 

ج( یکی از دالیل مهم »کاهش قدرت خرید پول« در جامعه چیست؟ 

ه( چرا گفته می شود »قدرت خرید پول« دست خوش تغییر است؟ 

د( رابطۀ »قدرت خرید پول« با چه چیزی »یک رابطۀ غیرمستقیم« است؟ 

و( »قدرت خرید پول« جامعه وابسته به چیست؟

1( الف( تورم ب( سطح عمومی قیمت ها  ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( سطح عمومی قیمت ها هـ ( چون یک واحد پول نتوانسته »ارزش« خود را 

در طول زمان حفظ کند. و( سطح عمومی قیمت ها 

2( الف( تورم رکودی ب( سطح عمومی قیمت ها ج( نابرابری »عرضه و تقاضای کل جامعه« د( سطح عمومی قیمت ها هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق و 

شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. و( سطح عمومی قیمت ها

3( الف( تورم رکودی  ب( افزایش نقدینگی ج( نابرابری »عرضه و تقاضای کل جامعه« د( سطح عمومی قیمت ها

هـ( چون یک واحد پول نتوانسته »ارزش« خود را در طول زمان حفظ کند. و( قدرت »موازنۀ پرداخت های خارجی« آن

4( الف( تورم ب( افزایش نقدینگی ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( سطح عمومی قیمت ها هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی 

افزایش هماهنگ نداشته است. و( قدرت »موازنۀ پرداخت های خارجی« آن

به سیاست هایی که دولت از طریق »بانک مرکزی« برای کنترل وسیلۀ تسهیل مبادله و حفظ ارزش آن اعمال می کند، چه می گویند - 165

و اشکال آن کدام است؟ 

1( سیاست های پولی- کاهش حجم پول در گردش، افزایش حجم پول در گردش

2( سیاست های مالی- افزایش حجم پول در گردش، کاهش حجم پول در گردش 

3( سیاست های پولی- کاهش مخارج یا افزایش مالیات ها، افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها 

4( سیاست های مالی- افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها، کاهش مخارج یا افزایش مالیات ها

اصطالح »سیاست بازار باز«: - 166

الف( به کدام »عمل اقتصادی« اطالق می شود؟ 

ب( مربوط به کدام یک از »سیاست های پولی« است؟

ج( از طریق کدام مرجع اعمال می شود؟

2( خرید »اوراق مشارکت«- انبساط پولی- مجمع عمومی بانک ها  1( فروش »اوراق مشارکت«- انقباض پولی- بانک مرکزی  

4( خرید »اوراق مشارکت«- انقباض پولی- مجمع عمومی بانک ها 3( فروش »اوراق مشارکت«- انبساط پولی- بانک مرکزی 
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با توجه به نمودار تصویری روبه رو در رابطه با »قدرت خرید پول«: - 167
الف( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دست خوش تغییر است؟ 

ب( پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نکرده است؟ 
ج( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟ 

د( قدرت خرید پول با چه چیزی یک رابطه ی غیرمستقیم دارد؟ 
هـ( یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه چیست؟ 

و( )علت( کاهش قدرت خرید پول در جامعه کدام است؟
1( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( سطح عمومی قیمت ها ج( سطح عمومی قیمت ها د( سطح عمومی قیمت ها 

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه و( وجود تورم
2( الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب( حجم پول در گردش ج( سطح عمومی قیمت ها د( سطح عمومی قیمت ها هـ( 

نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه و( وجود تورم رکودی
بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. ب( سطح عمومی قیمت ها ج( نقدینگی  د( سطح عمومی  3( الف( چون ارزش پول متناسب 

قیمت ها هـ( نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه و( وجود تورم
4( الف( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگی نداشته است. ب( حجم پول در گردش ج( نقدینگی د( سطح عمومی قیمت ها 

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه و( وجود تورم رکودی ها

در رابطه با »پیدایش پول« به عنوان مرحلۀ دوم در مبادلۀ پایاپای کدام مورد درست است؟ - 168
2( انتخاب برخی از فلزات به عنوان وسیلۀ مبادله  1( استفاده از پول کاغذی یا رسید پول های فلزی 

4( گزینش کاالی خاص به عنوان وسیلۀ مبادله در هر منطقه 3( استفاده از فلزات »طال و نقره« به عنوان وسیلۀ مبادله  

با پائین رفتن »سطح عمومی قیمت ها«:- 16۹
2( قدرت »خرید پول« افزایش می یابد.  1( قدرت »خرید پول« کاهش می یابد.  

4( تولیدکنندگان با رغبت بیشتر به تولید و عرضه ی کاال می پردازند. 3( مصرف کنندگان تمایل چندانی به خرید نخواهد داشت.  

اگر قیمت کاالیی در ابتدای سال ۹0، 10 هزار ریال باشد و نرخ تورم در سال ۹0 و ۹1 به ترتیب 30 و 40 درصد باشد قیمت این کاال - 170
در ابتدای سال ۹2 نسبت به ابتدای سال ۹0، چند درصد افزایش یافته است؟

% 78 )4   % 120 )3   % 82 )2   % 70 )1

171 - A جدول زیر بیانگر قیمت سه نوع کاال در یک سال معین است. چنانچه در صد تورم در قیمت این کاالها برابر باشد، قیمت کاالی
و C به ترتیب در ابتدای سال و انتهای سال، کاال چقدر است؟

انتهای سال )به ریال(ابتدای سال )به ریال(قیمت
کاال

A۹6,000؟

B370,000462,500

C2۹0,500؟

3۶3,125 -120,000 )4  232,400 -7۶,800 )3  3۶3,125 -7۶,800 )2  232,400 -120,000 )1
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تورم از نظر علم اقتصاد شتاب یا نرخ افزایش سطح ...................... است. - 172

4( کاهش قدرت خرید 3( کاهش ارزش پول   2( گرانی کاالها و خدمات   1( قیمت ها 

اگر قیمت کاالهایی در ابتدای سال 60 هزار تومان و در انتهای سال به 80 هزار تومان افزایش یابد. نرخ تورم برای این کاال چند - 173

درصد است؟ 

4( 35 درصد  3( 25 درصد   2( 20 درصد   1( 33 درصد  

نقش اصلی پول در معامالت ........................ است. - 174

2( آسان سازی مبادله  1( معیار سنجش 

4( وسیله پس انداز  3( ارزش گذاری کاالها و خدمات  

در کدام یک از شرایط زیر پول قدرت خرید خود را از دست می دهد؟ - 175

4( کاهش تولیدات داخلی 3( استقراض  2( رکود   1( تورم  

رابطه قدرت خرید پول با ارزش پول یک رابطه .................... است. - 176

4( غیرمستقیم 3( مستقیم   2( دوسویه   1( هم ارز  

پول در ایفای کدام یک از وظایف خود، تابع سطح عمومی قیمت ها قرار می گیرد؟- 177

4( پرداخت های آینده 3( پرداخت در مبادالت   2( حفظ ارزش   1( سنجش ارزش  

کدام گزینه به ترتیب بیانگر پاسخ صحیح پرسش های زیر است؟ - 178

الف( وقتی پول بتواند ارزش خود را حفظ کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

ب( در صورتی که پول نتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله مناسبی برای ............................ نیز باشد. 

ج( پشتوانه پول کاغذی در جهان امروز چیست؟ 

د( کدام عمل پول کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند؟

1( الف( پول قدرت خریدش را از دست می دهد ب( پرداخت های آینده ج( قدرت اقتصادی کشور د( سنجش ارزش

2( الف( پشتوانه پول از بین می رود ب( سنجش ارزش ج( پول های فلزی و شمش های طال و جواهرات نزد صرافان د( پرداخت در مبادالت 

3( الف( پول قدرت خریدش را از دست می دهد ب( پرداخت های آینده ج( پول های فلزی و شمش های طال و جواهرات نزد صرافان د( سنجش ارزش 

4( الف( پشتوانه پول از بین می رود ب( سنجش ارزش ج( قدرت اقتصادی کشور د( پرداخت در مبادالت



418

  اقتصاد جامع کنکور

در جدول زیر، قیمت های مربوط به سه کاالی مختلف در طی یک سال ذکر شده است. چنانچه نرخ تورم در قیمت این سه کاال - 17۹

یکسان باشد؛ قیمت دو کاالی A و C به ترتیب در انتهای سال و ابتدای سال، کدام است؟

قیمت

کاال

انتهای سال )به ریال(ابتدای سال )به ریال(

A50,400؟

B245,5002۹4,600

C84,150؟

73 ,225 -75 ,235 )2  73 ,225 -۶0 ,480 )1

70 ,125 -75 ,235 )4   70 ,125 -۶0 ,480 )3

با توجه به نمودار تصویری روبه رو در رابطه باقدرت خرید پول:- 180

الف( نتیجه 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( رابطه پول با چه چیزی یک رابطه غیرمستقیم است؟ 

هـ( 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 تقاضا و کل جامعه د( حجم پول در گردش هـ( چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در 

طول زمان حفظ کند. و( قدرت موازنه پرداختی های خارجی آن است.

2( الف( تورم رکودی ب( افزایش نقدینگی ج( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه د( سطح عمومی قیمت ها هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق 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 هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی اقتصادی 

افزایش هماهنگ نداشته است. و( قدرت موازنه 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 هـ( چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در 

طول زمان حفظ کند. و( سطح عمومی قیمت ها 

هریک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از وظایف پول است؟ - 181

الف( نقش اصلی پول در مبادالت آسان سازی مبادله است. 

ب( خرید اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی اغلب موردقبول مردم است. 

ج( این عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها به یکدیگر را آسان می کند. 

1( الف( وسیله پرداخت در مبادالت، ب( وسیله پرداخت های آینده، ج( وسیله سنجش ارزش 

2( الف( وسیله پس انداز و حفظ ارزش، ب( وسیله سنجش ارزش، ج( وسیله پرداخت های آینده 

3( الف( وسیله پرداخت در مبادالت. ب( وسیله سنجش ارزش، ج( وسیله پرداخت های آینده 

4( الف( وسیله پرداخت های آینده، ب( وسیله پرداخت در مبادالت. ج( وسیله سنجش ارزش
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مشخص کنید در هر مورد به کدام یک از وظایف پول اشاره شده است؟ - 182

الف( افراد فروش یا خرید کاال یا خدمات خود با پول انجام می دهند زیرا می دانند در مبادالت، دیگران نیز پول را می پذیرند. 

ب( این وظیفه پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کنند. 

ج( افراد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده، نزد خود نگهداری کنند. 

1( الف( وسیله پرداخت در مبادالت ب( وسیله پس انداز و حفظ ارزش ج( وسیله پرداخت های آینده 

3( الف( وسیله پرداخت در مبادالت ب( وسیله سنجش ارزش ج( وسیله پس انداز و حفظ ارزش

4( الف( وسیله سنجش ارزش ب( وسیله پس انداز و حفظ ارزش ج( وسیله پرداخت های آینده 

4( الف( وسیله پس انداز و حفظ ارزش ب( وسیله سنجش ارزش ج( وسیله پس انداز و حفظ ارزش

کدام گزینه در مورد نقدینگی صحیح نمی باشد؟- 183

1( همان حجم کل پول موجود در کشور است. 

2( مجموع مسکوکات و اسکانس ها چه در گردش چه خارج از گردش. 

3( کل حجم پول موجود در کشور به عالوه شبه پول 

4( مجموع مسکوکات و اسکناس های در دست مردم + پس انداز + پول های تحریری )چک( + شبه پول.

در سه کشور زیر به ترتیب از کشور A تا کشور C، نرخ تورم به صورت صعودی 10% افزایش یافته است. الف( قیمت ابتدای سال - 184

در کشور B و قیمت انتهای سال در کشور چقدر است؟ ب( نرخ تورم در کشور B و C به ترتیب چند درصد است؟

A کشورB کشورC کشور

50؟40کشور قیمت ابتدای سال )واحد پولی(

؟8084قیمت انتهای سال )واحد پولی(

2( الف( 40- 112 ب( 111- 121/5 1( الف( 42- 110 ب( 110- 121 

4( الف( 40- 110/5 ب( 110- 121 3( الف( 45- 115 ب( 120- 132 

با توجه به نمودار زیر در رابطه باقدرت خرید پول: - 185

الف( نتیجه 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( رابطه پول با چه چیزی یک رابطه غیرمستقیم است؟ 

هـ( چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟ 

و( قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟

1( الف( تورم ب( سطح عمومی قیمت ها ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه کند. د( سطح عمومی قیمت ها هـ( چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را 

در طول زمان حفظ و( سطح عمومی قیمت ها

2( الف( تورم رکودی ب( افزایش نقدینگی ج( نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه د( سطح عمومی قیمت ها هـ( چون ارزش پول متناسب بارونق و شکوفایی 

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

در طول زمان حفظ کند. و( قدرت موازنه پرداختی های خارجی آن است.

4( الف( تورم ب( افزایش نقدینگی ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( حجم پول در گردش است. هـ( چون ارزش پول متناسب با شکوفایی اقتصادی 

افزایش هماهنگ نداشته و( قدرت موازنه پرداختی های خارجی آن است.

186 - C,B,A فرض کنید تورم در سال 13۹۹ در جامعه ای فرضی، 20 درصد بوده است. اگر سطح عمومی قیمت ها برای سه کاالی

در این جامعه به ترتیب برای سال 13۹8، 150 و 50 و 400 ریال و برای سال 13۹۹ برای کاالی A و B به ترتیب، 350 و 60 باشد، در این 

صورت، قیمت کاالی C در سال 13۹۹، چند ریال است؟

350 )4  250 )3  310 )2  200 )1

در جدول زیر قیمت دو کاالی A و B در ابتدا و انتهای سال 13۹8 مشخص شده است. میانگین تورم جامعه در سال 13۹8 چقدر است؟- 187

قیمت
قیمت در انتهای سالقیمت در ابتدای سال

کاال

A 62/100 تومان54/000 تومانکاالی

B 7۹/6۹0 تومان300/61  تومانکاالی

4( 22/5 درصد 3( 22 درصد  2( 25 درصد   1( 12/5 درصد  

کدام گزینه جاهای خالی زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 188

الف( .......................... کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند. 

ب( افراد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده خود نگهداری کنند و این یعنی پول .............. .

ب( وسیله ای برای رفع پرداخت های آینده است.  1( الف( وجود قیمت 

ب( وسیله ای برای پس انداز و حفظ ارزش است.  2( الف( آسان سازی مبادله توسط پول 

ب( وسیله ای برای پرداخت های آینده است.  3( الف( آسان سازی مبادله توسط پول 

ب( وسیله ای برای پس انداز و حفظ ارزش است. 4( الف( سنجش ارزش نسبی کاالها 

هریک از عبارات زیر به کدام وظایف پول اشاره دارند؟ - 18۹

الف( بعضی نیازها هر روزه و بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده نزد خود نگهداری کند. 

ب( خرید اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی از همین نوع است. 

ج( این عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند. 

1( الف( وسیله پس انداز و حفظ ارزش، ب( وسیله پرداخت های آینده، ج( وسیله سنجش ارزش

2( الف( وسیله پرداخت های آینده، ب( وسیله پرداخت در مبادالت ج( وسیله پس انداز و حفظ ارزش 

3( الف( وسیله پرداخت در مبادالت ب( وسیله پس انداز و حفظ ارزش، ج( وسیله پرداخت در مبادالت

4( الف( وسیله پرداخت های آینده، ب( وسیله پرداخت های آینده ج( وسیله سنجش ارزش
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به ترتیب هر کدام از مفاهیم زیر نشان دهندۀ کدام یک از وظایف پول است؟ - 1۹0

معاوضه کاالها با یکدیگر- این عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند. 

نگهداری مقداری پول برای نیازهای آینده و هزینه های غیرقابل پیش بینی- ردوبدل کردن حواله های بانکی 

1( حفظ ارزش- سنجش ارزش- پرداخت های آینده- پرداخت در مبادالت

2( پرداخت در مبادالت- حفظ ارزش- پرداخت های آینده- پرداخت های آینده 

3( پرداخت در مبادالت- سنجش ارزش- حفظ ارزش- پرداخت های آینده

4( سنجش ارزش- حفظ ارزش- حفظ ارزش- پرداخت در مبادالت

با توجه به عبارت زیر به سؤاالت پاسخ دهید. - 1۹1

»در سال های گذشته کسی که یک میلیون تومان پول داشت، می توانست با آن یک دستگاه آپارتمان بخرد یا با 50,000 تومان می شد یک 

دستگاه اتومبیل خرید؛ اما در حال حاضر با ده میلیون تومان حداکثر توان  یک دستگاه اتومبیل دست دوم خرید.« 

الف( این موضوع نشان می دهد که وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، ........................

ب( هر چه ...................... افزایش یابد، ....................... می یابد. 

ج( چرا تورم یکی از مشکالت اقتصادی است؟

1( الف( قدرت خرید آن کاهش می یابد.- ب( حجم پول، نقدینگی افزایش ج( زیرا باعث کاهش قدرت خرید افراد می گردد. 

2( الف( قدرت خرید دستخوش تغییر است.- ب( سطوح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول کاهش ج( زیرا باعث کاهش رفاه جامعه و کم شدن ارزش پس اندازها می شود.

3( الف( قدرت خرید آن افزایش می یابد. ب( تورم، سطح عمومی قیمت ها افزایش ج( زیرا منجر به افزایش حجم پول و نقدینگی شده و ضمن افزایش سطح 

عمومی قیمت ها، باعث کاهش رفاه می شود.

4( الف( قدرت خرید آن کاهش می یابد. ب( سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول کاهش ج( زیرا در این شرایط همواره فقیر، فقیرتر و غنی، غنی تر گشته و 

شکاف طبقاتی افزایش می یابد.

یک فروشنده قیمت کاالی خود را پس از تورم 25%، 000 ,75 ریال اعالم کرده است. - 1۹2

الف( قیمت این کاال قبل از تورم چه عددی بوده است؟ 

ب( فروشنده چند ریال قیمت کاالی خود را افزایش داده است؟

2( ۶0,000- ب( 15,000   1( الف( 50,000- ب( 25000 

4( 55,000- ب( 20,000 3( ۶5,000- ب( 10,000  

میانگین قیمت کاالها و خدمات قرار داده شده در سبد خانوار یک جامعه فرضی، در ابتدا و انتهای سال 201۹ به ترتیب 50,000 و - 1۹3

85,0000 ریال بوده است. نرخ تورم در سال 201۹ چند درصد می باشد؟

%25 )4   %45 )3   %70 )2   %35 )1

در چه نوع معامالتی، در حقیقت پول نقد بین افراد ردوبدل نمی شود بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب - 1۹4

دیگری را افزایش می دهد؟

2( معامالتی که با »چک« انجام می شود.  1( معادالت با پول الکترونیکی )بیت کوین(  

4( در اعطای تسهیالت مالی 3( معامالت ارزی  
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کدام گزینه دربردارنده پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 1۹5

الف( کدام دو وظیفه از وظایف پول در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند؟ 

ب( کدام گزینه، ازجمله مالیات های غیرمستقیم است؟ 

1( الف( وسیلۀ سنجش ارزش- وسیله پرداخت در مبادالت ب( بر دارایی و ثروت- عوارض

2( الف( وسیله سنجش ارزش- وسیلۀ پرداخت در آینده ب( بر درآمد- حقوق و عوارض گمرکی 

3( الف( وسیله پس انداز و حفظ ارزش- وسیله پرداخت در مبادالت ب( حقوق و عوارض گمرکی- بر دارایی و ثروت 

4( الف( وسیله پس انداز و حفظ ارزش- وسیله پرداخت در آینده ب( بر مصرف- مالیات بر ارزش افزوده

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟- 1۹6

 الف( اگر در اقتصاد یک جامعه بین ........................... تناسب وجود نداشته باشد، ....................... کاهش می یابد و پیامد 

این امر که خود را به صورت نشان می دهد، چیزی جز ......................... نیست. 

ب( کدام مورد از عوامل اثرگذار بر تصمیم مصف کنندگان در مورد میزان تولید یک کاال نیست؟ 

1( الف( مقدار عرضه و تقاضای کاالها و خدمات- درآمد مردم- کاهش بی رویه قیمت ها- رکود ب( قیمت سایر کاالها 

2( الف( حجم پول در گردش و متوسط درآمد مردم- ارزش پول- کاهش بی رویه قیمت ها- بحران اقتصادی ب( انتظارات 

3( الف( مقدار پول و ارزش آن- حجم پول در گردش- افزایش تولید کاال و خدمات- رونق اقتصادی ب( تبلیغات

4( الف( حجم پول و عرضه کاالها و خدمات- قدرت خرید پول- افزایش بی رویه قیمت ها- تورم ب( درآمد

Cpi این کاالها برابر باشد، قیمت کاالی A و C به ترتیب - 1۹7 جدول زیر بیانگر قیمت سه نوع کاال در یک سال معین است. چنانچه 

در ابتدای سال و انتهای سال، چقدر است؟

قیمت
انتهای سال )به ریال(ابتدای سال )به ریال(

کاال

A۹6,000؟

B370,000462,500

C2۹0,500؟

3۶3,125 -7۶,800 )2  232,400 -120,000 )1

3۶3,125 -120,000 )4  232,400 -7۶,800 )3

اگر قیمت های جدید سبد خانوار برابر با 4200 تومان باشد و قیمت ها 20% در سال جدید کاهش یافته باشد، قیمت سبد خانوار در - 1۹8

سال گذشته برابر با چه عددی بوده است؟

5100 )4  4150 )3  5250 )2  ۶310 )1
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اگر میانگین قیمت کاال و خدمات سبد خانوار در آغاز سال ۹2 برابر با 1500 تومان باشد و میزان نرخ تورم در سال ۹0 و در سال ۹1 - 1۹۹

به ترتیب %25 و 50% باشد، الف( میانگین قیمت کاال و خدمات سبد خانوار در آغاز سال ۹0 چند تومان است؟ ب( اگر بانک مرکزی نرخ 

تورم سال ۹2 را 35% اعالم کند به چه معناست؟

2( الف( 800 ب( شتاب افزایش قیمت ها کم شده است.  1( الف( 1000ب( سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است.  

4( الف( 800ب( سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است. 3( الف( 1000ب( شتاب افزایش قیمت ها کم شده است. 

به پرسش های زیر پاسخ دهید: - 200

الف( کدام گزینه، علت تورم نیست؟ 

ب( کدام گزینه از ویژگی های پول های مجازی نیست؟ 

1( الف( فزونی تقاضای کل بر عرضه کل ب( خریدوفروش راحت تر و سریع تر 

2( الف( فزونی حجم پول در گردش بر کاالها و خدمات موجود در جامعه ب( قابل انتقال توسط تلفن همراه

3( الف( افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول ب( قابل انتقال توسط شبکه های ارتباطی در فضای مجازی

4( الف( افزایش قیمت ها و پایین آمدن ارزش پول ب( قابل ثبت و ضبط بودن فیزیکی

به پرسش های زیر پاسخ دهید:- 201

الف( با 3,000,000 تومان در دهۀ 60 می توانستیم 3 دستگاه خودروی سواری پیکان بخریم ولی امروزه با 3 میلیون تومان، می توان 2000 

لیتر بنزین زد. از این مثال چه نتیجه ای می توان گرفت؟ 

ب( اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند چه نامیده می شود؟ 

پ( شتاب یا نرخ رشد افزایش قیمت ها در چه صورتی »تورم« نامیده می شود؟ 

1( الف( رفاه خانواده ها کاهش یافته است. ب( پشتوانه پول پ( افزایش قیمت ها مداوم و همراه با تعطیلی کارخانه و کاهش عرضۀ کل باشد. 

2( الف( پول، قدرت خرید خود را ازدست داده است. ب( وسیلۀ پرداخت بودن پول پ( افزایش قیمت ها مداوم و پر نوسان و بی رویه باشد.

3( الف( پول، قدرت خرید خود را ازدست داده است. ب( پشتوانه پول پ( افزایش قیمت ها مداوم، پر نوسان و بی رویه باشد. 

4(الف( رفاه خانواده ها کاهش یافته است. ب( وسیلۀ پرداخت بودن پول پ( افزایش قیمت ها مداوم و همراه با تعطیلی کارخانه ها و کاهش عرضۀ کل باشد. 

به پرسش های زیر پاسخ دهید: - 202

الف( بیش از ده سال است که 6 تا صفر از لیر ترکیه حذف شده است. اسکناس های لیر قدیم ترکیه، کدام وظیفۀ خود را دیگر نمی توانند 

انجام دهند؟ 

و  تحریری  پول  یا  سکه  اسکناس،  )به صورت  امروزی  پول های  پشتوانه  و  کاغذی  پول  پشتوانۀ  فلزی،  پول  پشتوانۀ  ترتیب:  به  ب( 

الکترونیکی( چیست؟

1( الف( وسیله پرداخت ب( طال و نقره موجود در سکه- طال و جواهراتی که نزد صراف نگهداری می شد.- قدرت اقتصادی کشور 

2( الف( سنجش ارزش ب( وزن خود سکه- 100% طال و نقره- طال و جواهراتی که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. 

3( الف( وسیلۀ پرداخت ب( طال و نقره موجود در سکه- 100% طال و نقره- طال و جواهراتی که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.

4( الف( سنجش ارزش ب( طال و نقره موجود در سکه- طال و جواهراتی که نزد صرافان نگهداری می شد- قدرت اقتصادی کشور 
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در یک کشور آفریقایی که سالیان دراز دچار تورم می باشد، میانگین قیمت ها در چند سال پی درپی در جدول زیر داده شده است. - 203

الف( اگر نرخ تورم در سال سوم برابر 10% باشد، میانگین قیمت ها در ابتدای سال سوم چقدر است؟ 

ب( نرخ تورم در سال های اول و دوم چند درصد است؟ 

پ( تغییر قیمت ها در سال دوم نسبت به سال اول بیانگر چیست؟ میانگین قیمت ها

آغاز سالمیانگین قیمت ها

اول2500

دوم2875

سوم؟

چهارم3415/5

1( الف( 3275 ب( 20%- 15% پ( قیمت ها کاهش یافته است. 

2( الف( 3105 ب( 15- 8% پ( قیمت ها با شتاب کمتری افزایش یافته است. 

3( الف( 3275 ب( 20%- 8%پ( قیمت ها کاهش یافته است. 

4( الف( 3105ب( 15%- 10%پ( قیمت ها با شتاب کمتری افزایش یافته است.

در جامعۀ فرضی A سطح عمومی قیمت ها در سال گذشته 3500 واحد پولی اعالم شد و میانگین قیمت همین کاالها و خدمات در - 204

سبد خانوار در سال جدید به 4200 واحد پولی رسید. نرخ تورم در این جامعه چند درصد است؟

10 )4  25 )3  20 )2  30 )1
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(1سوال

الف( در جوامع غیردینی را می گرفتند.

هـ( با ایجاد چک، حجم پول نقد در گردش کاهش و حجم شبه پول افزایش یافت. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(2سوال

الف( اگر رشد نقدینگی واقعی باشد که اسمی، یعنی از نرخ تورم بیشتر باشد، آن گا کشور دچار افزایش نقدینگی شده است. 

ب( با گذشت زمان، مدیران مؤسسات مالی متوجه دو نکته شدند: اول این که در اغلب موارد، صاحبان پول، تمامی پول خود را یکجا خارج نمی کنند، لذا بخشی 

از کل موجودی برای پاسخگویی به مراجعان کافی است. دوم این که هم زمان با خارج شدن پول، عده ای پول واریز می کند، بنابراین هیچ گاه موجودی صندوق 

به صفر نمی رسد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (3سوال

الف( هزینه های غیرقابل پیش بینی: پس انداز و حفظ ارزش 

ب( تبدیل قیمت ها به یکدیگر: سنجش ارزش 

ج( معامالت تجاری و پرداخته ای آتی پرداخته ای آینده 

د( پذیرش پول در مبادالت و نقش اصلی پول: پرداخت در مبادالت

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست: (4سوال

الف( رونق روزافزون کار صرافی ها آن ها را به نهادی مهم در اقتصاد مردم تبدیل کرد. نام این نهاد در اقتصاد اروپا، بانک بود.

د( برای تعهد مبلغ 250,000 تومانی باید دو عدد سفته ی 100,000 تومانی تهیه کرد و یک عدد سفته ی 50,000 تومانی.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(5سوال

الف( در بازار کسی که دیگران بیشتر به او قرض بدهند، اعتبار بدهکاری اش بیشتر است، زیرا دیگران به او اعتماد بیشتری دارند. )رد گزینه های )3( و )4(( 

ب( در کشور ما پس از پیروزی انقالب اسالمی، به جای اوراق قرضه از اوراق مشارکت استفاده می شود. )رد گزینه های )1( و )4(( 

ج( در معامالت چکی، پول نقد ردوبدل نمی شود و همین طور به خاطر ثبت مبلغ روی آن تحریری یا ثبتی نامیده می شود. )درستی همه ی گزینه ها( 

د( منافع انتخاب پول فلزی: گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها و رونق فعالیت هایی همچون حمل و

نقل و دریانوردی )در گزینه های )1( و )4(( 

پاسخنامه تشریحی

درس نهم )فصل سوم(
دهم
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای پاسخ به هر دو قسمت سؤال، از فرمول استفاده می کنیم:(6سوال

الف(

: نرخ تورم سال 9۶                                                                      ×100  

2 0
100

197 000 000 2 1 970 000 10� � � � �, ,
, ,

x

x
x x  

� � � �12 1 970 000 000 164 166 666 96x x, , , , , قیمت ابتدای سال         

: نرخ تورم سال 97                                                                ×100 ب( 

�
� �

� �
( , , , , ) , ,

, ,

,197 000 000 12 000 000 197 000 000
197 000 000 100 12 0000 000

197 000 000 100,

, ,
� � %6  

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(7سوال

الف( حجم زیاد پول فلزی در مبادالت سنگین، مشکل زا بود. 

نکته: این مشکل برای کاال به عنوان پول هم وجود داشت اما کتاب به طور مستقیم اشاره کرده است. 

ب( اسم صرافان را که می بینیم، باید به سراغ پول کاغذی برویم. یادتان باشد رسیدهای صرافان اولین پول کاغذی بود. 

ج( در تهاتر نمی شده به راحتی قیمت پرداختی )مثاًل دو یا سه تخم مرغ( را حساب کرد. 

د( افراد، زمانی که کاال به عنوان پول را دریافت می کردند، باید از آن نگهداری می کردند تا فاسد و غیرقابل استفاده نشود. با افزایش حجم پول، هزینه ی نگهداری 

آن هم باال می رفت.

گزینه 3 پاسخ صحیح است(8سوال

الف( اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، »پشتوانه ی پول« به شمار می رود. زمانی که پول فلزی )طال و نقره( رایج بود، پشتوانه ی پول همان طال و 

نقره ی موجود در خود پول بود. پشتوانه ی پول کاغذی هم پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بود؛ اما امروزه پول های فلزی، 

کاغذی، تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد. 

ب( وسیله ی پرداخته ای آینده: درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخته ای آینده نیز باشد. این وظیفه ی پول در روزگار 

ما کاماًل محسوس است؛ زیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل پرداخته ای آینده صورت می گیرد. خرید اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی از همین نوع 

است. این نوع پرداخت اغلب موردقبول مردم است. 

ج( بی مباالتی و یا سوءاستفاده ی برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی آن ها را برای مردم سخت 

کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند. 

د( ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. (۹سوال

نظام های بیمه در کشورهای مختلف اغلب به نام بیمه های اجتماعی، نظام بیمه ی تعاونی و نظام بیمه ی بازرگانی تقسیم بندی می شوند. نظام بیمه تعاونی شامل 

بیمه های متقابل و تکافل است.

سطح قیمت های ابتدای 9۶ - سطح قیمت های انتهای 9۶

→ سطح قیمت های ابتدای 9۶ x

سطح قیمت های ابتدای 9۶ - سطح قیمت های انتهای 9۶

سطح قیمت های ابتدای 97
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(10سوال

الف( زمانی که اقتصاد کشور گرفتار تورم می شود، برای پیش گیری از افزایش قیمت ها با کاهش سرعت آن، بانک مرکزی سیاست کاهش نقدینگی یا همان 

کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد. 

بانک مرکزی می تواند با فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم از مقدار نقدینگی در دست مردم بکاهد. 

ب( اگر میزان تقاضای کل از میزان عرضه بیشتر باشد تورم به وجود می آید، چرا که عده ی محدودی از تقاضاکنندگان که حاضرند مبلغ باالتری بپردازند، می توانند 

کاال را تصاحب کنند. درنتیجه قیمت کاالها و خدمات افزایش می یابد و این افزایش قیمت کم کم بر روی سطح عمومی قیمت ها اثر می گذارد و نرخ تورم کل 

کشور افزایش می یابد. 

ج( در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری »افزایش« می یابد، معمواًل سیاست های »انبساطی« اعمال می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (11سوال

: تورم                                                                          
×100  

 ⇒ B A تورم در کشور  = تورم در کشور  20 درصد   

A � تورم در کشور  � � � � � � � �20 3 000 100 0 2 3 000 1 2 3 000,
/ , / ,

x

x
x x x  

� � �x
3 000
1 2 2 500,

/
, ریال   

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست:(12سوال

ب( پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که امروزه در دست افراد یا در حساب آن هاست، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد. 

د( در زمان های گذشته، برخی کاالهای خاص که در هر منطقه پرطرفدار بود به عنوان اولین پول مورداستفاده قرار گرفت. مثاًل در ایران، غالت؛ در هندوستان، 

صدف، در تبت، چای و در روسیه، پوست سمور خواهان بیشتری داشت.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(13سوال

الف( کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش )نرخ رشد( قیمت ها می باشد. 

ب( چک »پول تحریری« یا »پول ثبتی« نامیده می شود، زیرا صادرکننده چک مبلغ چک و مشخصات دریافت کننده را روی آن می نویسد. )تحریر/ ثبت می کند.( 

ج( دولت ها از دو طریق مبارزه با فساد و حمایت از شرکت های تولیدی سعی در کاهش فقر و بیکاری دارند. 

د( این قسمت کمی پیچیده است، اما با روند زیر می توانید آن را درک کنید. 

متقاضی شغل = عرضه کننده/ عرضه کننده ی شغل = تقاضاکننده

↓  

← مازاد عرضه  متقاضی شغل < عرضه کننده شغل 

نکته: در بازار کار، زاویه ی دید از سمت عرضه کننده ی شغل است. یعنی این گونه در نظر گرفته می شود که صاحب سرمایه یا شرکت یا بهتر بگوییم کسی که کار را 

ارائه می کند، برای پیدا کردن شخصی که برای او کار کند )عرضه کننده(، تقاضا می کند. 

بنابراین مازاد تقاضا به معنی بیشتر بودن صاحبان سرمایه و... نسبت به افراد جویای کار است.

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل- هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(14سوال

الف( درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخت آینده نیز باشد. 

ب( کل حجم پول موجود در کشور، نقدینگی آن به شمار می رود. 

ج( مقاوم سازی اقتصاد به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد، شرکت ها، مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت 

به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.

د( کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود، راه های قوی شدن را نیز فراهم خواهد گرفت. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. (15سوال

الف( همه ی کسانی که شغلی ندارند، بیکار نیستند. پیکار کسی است که باالی 15 سال دارد و در جست وجوی کار است، اما برای خودکاری پیدا نمی کند. بنابراین 

دانشجویان، دانش آموزان، بازنشستگان، افراد خانه دار و کسانی که دنبال کار نمی گردند، بیکار محسوب نمی شوند. 

از  این موضوع می تواند حاصل  از میزان در دسترس است.  تولید، کم تر  یعنی میزان مصرف عوامل  باشد،  تولید  امکانات  تولید در داخل مرز  اگر وضعیت  ب( 

بسته شده کارخانه ها یا بیکاری کارگران باشد. 

ج( با بی مباالتی و سوءاستفاده ی برخی صرافان از اعتماد مردم، دولت ها به فکر سپردن وظیفه ی نشر پول به بانک تجاری افتادند. 

د( پول های کاغذی، تحریری یا الکترونیکی خاصیت اعتباری دارند، یعنی به عنوان مثال اسکناس )ورقه ی کاغذ( 10,000 تومانی خود این مقدار نمی ارزد، بلکه 

رسیدی است که می توان با آن تا سقف 10,000 تومان کاال یا خدمات دریافت کرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(16سوال

الف( مشکالت مبادله ی تهاتر: 

- افزایش هزینه های مبادالتی - مشکل بودن تعیین و محاسبه ی قیمت ها و تبدیل آن ها به یکدیگر

- مشکل بودن پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده 

ب( در مرحله دوم از پیدایش پول انسان ها دریافتند که می توانند کاالیی بادوام، غیر فاسدشدنی، قابل تقسیم به تکه های کوچک و پرطرفدار را به عنوان اولین پول 

مورداستفاده قرار دهند. البته در هر منطقه کاالیی خاص پرطرفدار بود؛ مثاًل در ایران غالت، در هندوستان صدف، در تبت چای و در روسیه پوست سمور خواهان 

بیشتری داشت. ج( فلزاتی مانند طال و نقره نه تنها فسادناپذیر هستند. بلکه حجم کمی دارند و حمل ونقل آن ها بسیار آسان است. 

د( بی مباالتی و یا سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی آن ها را برای مردم سخت 

کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند. ایده ی سپردن نشر پول به یک بانک 

مرکزی از این جا شکل گرفت. 

هـ( در معامالتی که با چک انجام می شود در واقع پول نقد بین افراد ردوبدل نمی شود بلکه بانک، موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد. 

و( پشتوانه ی پول کاغذی در گذشته: پول های فلزی و شمش های طال و جواهرات نزد صراف یا بانک بوده است. پشتوانه ی پول های فلزی، کاغذی، تحریری 

و الکترونیکی امروزه: قدرت اقتصادی کشور

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(17سوال

الف( قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادالت به صورت تهاتر صورت می گرفت. 

ب( کاالهایی مثل غالت در ایران، صدف در هندوستان، چای در تبت و پوست سمور در روسیه به عنوان پول کاالیی خواهان بیشتری داشتند. 

د( افزایش حجم و سرعت مبادالت به همراه انقالب الکترونیک موجب جایگزینی پول های الکترونیکی به جای روش های قدیمی بود. 

هـ( مهم ترین مشکل بر سر راه به کارگیری پول های فلزی، محدود بودن میزان طال و نقره ی در دسترس بشر بود.
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. ابتدا فرمول را می نویسیم و بعد ارقام را در فرمول جای گذاری می کنیم. (18سوال

�  cpi برای یک سال معین                                                                          �100  

cpi � � � � � �6 7 6
6 100 0 7

6 100 11 6/ /
/  

به عبارت دیگر قیمت ها در طی یک سال 11/۶ درصد افزایش پیدا کرده یا 11/۶ درصد تورم داشته ایم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(1۹سوال

در این حالت سیاست بلندمدت بهترین راهکار برای اقتصاد و در اینجا افزایش بهره وری نهاده ها است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(20سوال

الف( یکی از روش هایی که بانک مرکزی کشورها برای کنترل و تنظیم حجم پول به کار می گیرند، سیاست بازار باز )فروش اوراق مشارکت( است. در این روش، 

بانک مرکزی می تواند با فروش اوراق مشارکت به طور مستقیم از مقدار پول در دست مردم بکاهد و یا با خرید اوراق مشارکت، پول به جامعه تزریق کند. 

ب( بورس با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم مؤثر است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(21سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(22سوال

وظایف پول

وسیله پرداخت در مبادالت

وسیله پس انداز و حفظ ارزش 

وظایف پول وسیله سنجش ارزش

وسیله پرداخته ای آینده

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(23سوال

الف( ابزار اعمال سیاست های مالی توسط دولت، درآمدها و مخارج دولت می باشد. 

ب( افزایش در مخارج دولت )جاری یا عمرانی( و کاهش در نرخ های مالیاتی با پایه های مالیاتی که همان سیاست های مالی انبساطی است، بهترین راه تحریک 

تقاضای کل است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:(24سوال

1( این سیاست ها صرفًا باعث افزایش سرعت پیشرفت کشور نمی شوند و گاهًا می توانند از سرعت این حرکت بکاهند. 

2( دولت با اجرای این سیاست ها از واردات و مصرف بی رویه ی کاالهای وارداتی کاسته و صادرات را تشویق می کند.

3( توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری در مناطق محروم، با سیاست های توسعه ای محقق می شود. 

هزینه ی سبد بازار در سال قبل - هزینه ی سبد بازار در سال معین

هزینه ی سبد بازار در سال قبل
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(25سوال

الف( نام این گونه استاد که دارای سود علی الحساب و دارای زمان سررسید برای پرداخت اصل پول می باشند، اوراق مشارکت می باشند. 

ب( صادرکننده ی این اسناد، دولت یا مؤسسات خصوصی هستند.

ج( بازپرداخت این گونه اسناد، اغلب بیش از یک سال طول می کشد. 

د( این استاد به دلیل مدت بازپرداخت، در اسناد اعتباری بلندمدت دسته بندی می شوند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(26سوال

الف( سپرده های دیداری، سپرده هایی هستند که موجودی آن ها به محض مطالبه ی مشتری باید به او یا هر کس دیگری که او بخواهد پرداخت شود. 

ب( یکی از اسناد اعتباری کوتاه مدت، سفته می باشد که برای ضمانت بازپرداخت اعتبار در بانک ها مورداستفاده قرار می گیرد. این سند در معامالت بازرگانی نیز 

کاربرد دارد.

ج( برای فروش اوراق مشارکت، عالوه بر بانک ها گاهی می توان به بازار سرمایه نیز مراجعه کرد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. دولت ها برای کاهش تورم که ناشی از نابرابری عرضه و تقاضا می باشد، سعی می کنند تا میزان عرضه را افزایش دهند. (27سوال

عرضه از دو طریق؛ یکی افزایش ظرفیت تولیدی که روشی زمان بر است و دیگری افزایش واردات که روشی سریع و کاربردی است، افزایش می یابد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. (28سوال

الف( کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش )نرخ رشد( قیمت ها می باشد. 

ب( چک »پول تحریری« یا »پول ثبتی« نامیده می شود، زیرا صادرکننده ی چک مبلغ چک و مشخصات دریافت کننده را روی آن می نویسد. )تحریر / ثبت می کند.( 

ج( دولت ها از دو طریق مبارزه با فساد و حمایت از شرکت های تولیدی سعی در کاهش فقر و بیکاری دارند. 

د( این قسمت کمی پیچیده است، اما با رونده زیر می توانید آن را درک کنید.

⇒ متقاضی شغل = عرضه کننده/ عرضه کننده ی شغل = تقاضاکننده ←< مازاد عرضه  متقاضی شغل < عرضه کننده ی شغل   

نکته: در بازار کاال، زاویه ی دید از سمت عرضه کننده ی شغل است. یعنی این گونه در نظر گرفته می شود که صاحب سرمایه یا شرکت یا بهتر بگوییم کسی که کار 

را ارائه می کند، برای پیدا کردن شخصی که برای او کار کند )عرضه کننده( تقاضا می کند. بنابراین مازاد تقاضا به معنی بیش تر بودن صاحبان سرمایه و... نسبت 

به افراد جویای کار است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(2۹سوال

الف( درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخت آینده نیز باشد. 

ب( کل حجم پول موجود در کشور، نقدینگی آن به شمار می رود. 

ج( مقاوم سازی اقتصاد به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد، شرکت ها، مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت 

به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.

د( کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود، راه های قوی شدن را نیز فرا خواهد گرفت.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.(30سوال

الف( در بخش اقتصادی قانون اساسی بر آموزه هایی همچون اقتصاد مردمی، نفی سلطه بیگانگان و استقالل اقتصادی، حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت 

اقتصادی تأکید شده است 

ب( نگه داشتن استقالل دینی و ملی بدون هزینه نیست. انواع تحریم های اقتصادی، سنگ اندازی ها و دشمنی ها بیش تر و بیشتر خواهد شد. 

ج( تورم از نظر علم اقتصاد، افزایش سطح عمومی قیمت ها است. وقتی این افزایش در سطح قیمت ها، بی رویه، پر نوسان و مدام باشد، با تورم زیان بار روبه رو هستیم. 

د( در شاخص فقر مطلق، ارزش دالر از طریق روش برابری قدرت خرید PPP محاسبه می شود. )بخوانید تری پی(

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(31سوال

الف( پشتوانه ای نخستین اسکناس ها )رسیدهای صرافان(، طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگه داری می شد.

ب( در برخی نقاط الگوی مرز امکانات تولید، از یک کاال هیچ تعدادی تولید نمی شود و همه ی منابع به کاالی دیگر اختصاص می یابد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(32سوال

= میزان افزایش قیمت )تورم( در سال دوم )الف   

تولید کل به قیمت ثابت در سال دوم - تولید کل به قیمت جاری در سال دوم   

⇒ تولید کل به قیمت ثابت در سال دوم - 5150 = 220  تولید کل به قیمت ثابت در سال دوم   

� � �5150 220 4 930, هزار میلیارد ریال   

= میزان افزایش قیمت )تورم( در سال سوم   

تولید کل به قیمت ثابت در سال سوم - تولید کل به قیمت جاری در سال سوم   

550 = � تولید کل به قیمت جاری در سال سوم  �6600 تولید کل به قیمت جاری در سال سوم   

 550 6600 7 150� � , هزار میلیارد ریال   

= افزایش مقدار تولید در یک سال )ب   

تولید کل کل به قیمت ثابت در سال پایه - تولید کل به قیمت ثابت در سال موردنظر   

� افزایش مقدار تولید در سال دوم  � �4 930 4 500 430, , هزار میلیارد ریال   

� افزایش مقدار تولید در سال سوم � �6 600 4 500 2 100, , , هزار میلیارد ریال   

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(33سوال

= )افزایش قیمت ها در سال دوم( تورم در سال دوم )الف   

� تولید در سال دوم به قیمت پایه - تولید در سال دوم به قیمت جاری � �1875 1750 125 هزار میلیارد ریال   

= )افزایش قیمت ها در سال سوم( تورم در سال سوم   

� تولید در سال سوم به قیمت پایه - تولید در سال سوم به قیمت جاری � �2150 2000 150 هزار میلیارد ریال   

= افزایش تولید کل ناشی از افزایش میزان تولید در سال دوم )ب   

� تولید در سال پایه - تولید در سال دوم به قیمت پایه � �1750 1700 50 هزار میلیارد ریال   

= افزایش تولید گل ناشی از افزایش میزان تولید در سال سوم   

� تولید در سال پایه - تولید در سال سوم به قیمت پایه  � �2000 1700 300 هزار میلیارد ریال   

ج( اعداد مربوط به افزایش قیمت ها همان اعداد مربوط به تورم است که در همان قسمت الف محاسبه شده اند.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.(34سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیکاری دوره ای نوعی از بیکاری است که در دوره ی رکود اقتصادی رخ می دهد و شرکت ها استخدام خود را متوقف (35سوال

می کنند یا بخشی از نیروهای خود را بیکار می کنند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها:(36سوال

گزینه ی 1: اگر میزان تورم در جامعه ای، 20 درصد باشد و دولت دستمزد کارکنان دولتی را 10 درصد افزایش دهد، در واقع قدرت خرید کارکنان دولت، 10 درصد 

(%10 % % )� � �20 10 کاهش یافته است. 

است.  کاهش یافته  درصد   10 آن ها  واقعی  صادرات  واقع  در  باشد،  افزایش یافته  درصد   15 کشوری  صادرات  و  باشد  درصد   25 جهانی  تورم  اگر   :2 گزینه ی 

 (%15 % % )� � �25 10

گزینه ی 3: اگر میزان تورم در جامعه ای، 13 درصد باشد و بانک ها به سپرده های مردم 15 درصد سود اسمی بپردازند، در واقع 2 درصد سود واقعی داریم. 

(%15 % % )� � �13 2

گزینه 4: اگر میزان تورم در جامعه ای، 10 درصد باشد و سود سهام در بازار سرمایه 17 درصد باشد، در واقع سود واقعی سهام در بازار سرمایه، 7 درصد است. 

(%17 % % )� � �10 7

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های نادرست:(37سوال

الف( تأمین جا برای محافظت از کاالهای یاد شده و افزایش هزینه ی نگه داری از آن، ازجمله مشکالت استفاده از این کاالهای بادوام بود که موجب شد بشر 

به جای آن ها از برخی فلزات مانند طال و نقره استفاده کند. 

ج( کاهش نرخ تورم به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت ها است و قیمت ها همچنان با شتابی کم تر از قبل، افزایش خواهد داشت. 

د( فقط زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(38سوال

� تورم � �3230400 2692000
2692000 0 2/  

� یک سال بعد  � � �3220400 0 2 3220400 3876480/  

� دو سال بعد � � �3876480 0 2 3876480 4651776/  

گزینه 4 پاسخ صحیح است. درصورتی که افزایش حجم پول بیشتر از افزایش تولید باشد.(3۹سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(40سوال

الف( درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخته ای آینده نیز باشد.

کردن  ردوبدل  و  اقساطی  آینده صورت می گیرد. خرید  پرداخته ای  مقابل  در  تجاری  معامالت  بیشتر  زیرا  است،  کاماًل محسوس  ما  روزگار  در  پول  وظیفه  این 

حواله های بانکی از همین نوع است. این نوع پرداخت اغلب موردقبول مردم است. 
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ب( قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادالت به صورت کاال با کاال انجام می گرفت و هر کس کاالهای اضافی خود را با کاالهایی 

مبادله می کرد که بدان نیاز داشت. به این نوع از مبادله »تهاتر« می گویند و امروزه هم گاه دیده می شود )در مبادالت روستایی یا در سطح بین المللی.( این نوع 

مبادالت مشکالت زیادی به همراه داشت، برای مثال، فرد الف که مقداری گندم اضافی داشت و می خواست آن را با برنج معاوضه کند، باید فرد ب را می یافت 

که برنج اضافی داشته باشید. در ضمن حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند. این کار بسیار دشوار بود و موجب می شد هزینه های مبادالتی در زندگی انسان 

به شدت افزایش یابد، عالوه بر این، چه بسا برای حل این مشکل مجبور بود به ده ها نفر مراجعه کند و ده ها مبادله انجام دهد تا به خواسته فرد ب برسد. در تهاتر، 

تعیین و محاسبة قیمت ها و تبدیل آن ها به یکدیگر نیز مشکل زا بود. مشکل سوم پس انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده بود. )به یاد داشته باشید طال و نقره، 

هنوز، دارایی به شمار نمی رفت.( 

x2 سطح عمومی قیمت ها در ابتدای سال اول و دوم باشد، داریم:(41سوال x1 و  گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، »پشتوانه پول« به شمار می رود. زمانی که پول فلزی )طال و نقره( رایج (42سوال

بود، پشتوانه پول همان طال و نقره موجود در خود پول بود. پشتوانه پول کاغذی هم پول های فلزی وی شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانگ 

بود؛ اما امروزه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وسیله ی پرداخت در مبادالت: (43سوال

افراد در مبادالت خود، پول را می پذیرند؛ زیرا می دانند که دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات خود، آن را خواهند پذیرفت، که از وظایف پول است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش:(44سوال

افراد نیازهای گوناگونی دارند که با پرداخت پول، آن ها را برطرف می کنند. بعضی نیازها هرروزه و بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد همواره باید مقداری پول 

را برای رفع نیازهای آینده نزد خود نگه داری کند. عالوه بر هزینه های روزمره، برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص پیش 

می آید. افراد پول هایی را که نزد خود پس انداز کرده اند. به عنوان وسیله حفظ ارزش در زمان الزم مورداستفاده قرار می دهند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. از این مثال ها می توان چنین نتیجه گرفت که پول نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند و به همین دلیل می گوییم قدرت (45سوال

خریدش را از دست داده است. واضح است که قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد؛ به بیان دیگر، هر چه سطح عمومی قیمت ها 

افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس. به همین دلیل تورم یکی از مشکالت اقتصادی است؛ چرا که باعث کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس انداز 

کنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. (46سوال

الف( قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادالت به صورت کاال با کاال انجام می گرفت و هرکس کاالهای اضافه خود را با کاالهایی 

مبادله می کرد که بدان نیاز داشت. به این نوع از مبادله »تهاتر« می گویند. 
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ب( حجم کل پول موجود در کشور، نقدینگی آن جامعه به شمار می رود. قبل از شکل گیری خدمات نوین بانک، نقدینگی کل مساوی مجموع مسکوکات و 

اسکناس های در گردش و خارج از گردش )پس انداز خانگی( بود. اما با پیدایش پول های تحریری )چک( و این که بانک ها می توانستند شبه پول خلق کنند، حجم 

نقدینگی شامل پول و شبیه پول شد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بورس، با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم مؤثر است. (47سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(48سوال

� تورم �                                          100  

� درصد تورم � � �1800 1500
1500 100 20%  

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: گاهی علت تورم، نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه است. این فزونی تقاضا بر عرضه به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند. 

گزینه ی 2: اگر افزایش پول در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب تورم شود. 

گزینه ی 3: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها نیست. کاهش تورم به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت هاست و قیمت ها همچنان با 

شتابی کم تر از قبل، افزایش خواهد داشت.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(4۹سوال

الف( فقط زمانی می توان از افزایش نقدینگی صحبت کرد که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد. 

ب( اگر حقوق کارمندان 17% افزایش یابد و 13% در جامعه تورم داشته باشد. )5 % = 12- 17( قدرت خرید واقعی آنان تنها 5% افزایش یافته است. 

ج( تورم یکی از مشکالت اقتصادی است؛ چرا که باعث علت کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس انداز کنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد. 

د( نقش اصلی پول در مبادالت، آسان سازی مبادله است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(50سوال

الف( اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، »پشتوانه ی پول« به شمار می رود. زمانی که پول فلزی )طال و نقره( رایج بود، پشتوانه ی پول همان طال و 

نقره ی موجود در خود پول بود. پشتوانه ی پول کاغذی هم پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بود؛ اما امروزه پول های فلزی، 

کاغذی، تحریری و الکترونیکی که در دست افراد است، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد. 

ب( وسیله ی پرداخته ای آینده: درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخته ای آینده نیز باشد. این وظیفه ی پول در روزگار 

ما کاماًل محسوس است؛ زیرا بیشتر معامالت تجاری در مقابل پرداخته ای آینده صورت می گیرد. خرید اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی از همین نوع 

است. این نوع پرداخت اغلب موردقبول مردم است. 

ج( بی مباالتی و یا سوءاستفاده ی برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی آن ها را برای مردم سخت 

کرده است، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند.

د( ایجاد چک و استقبال مردم از آن باعث شد که شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد. 

سطح قیمت قبلی - سطح قیمت جدید

تورم سطح قیمت قبلی
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.(51سوال

� تورم �                                             100  

� نرخ تورم در سال 9۶ 
�

� �
�

�
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P96 95
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1200 100  
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3 900 10 15 600 10 19 500 1 95097 97 97, , , ,� � � � � �P P P واحد پولی   

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(52سوال

الف( زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم می شود، برای پیشگیری از افزایش قیمت ها با کاهش سرعت آن، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی یا همان کاهش 

حجم پول در گردش را به کار می گیرد. 

ب( در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، معمواًل سیاست پولی انبساطی اعمال می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(53سوال

- نقش اصلی پول در مبادالت آسان سازی مبادله است که مربوط به وظیفه ی وسیله ی پرداخت در مبادالت است. 

- درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخت آینده نیز باشد. این وظیفه ی پول در روزگار ما کاماًل محسوس است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(54سوال

الف( سومین مرحله ی پیدایش پول، انتخاب برخی از فلزات مانند طال و نقره به عنوان وسیله ی مبادله می باشد

)تاریخچه ی پول: تهاتر، کاالیی خاص و پرطرفدار در هر منطقه، پول فلزی و...(. از معایب این مرحله می توان به کمبود طال و نقره به عنوان عامل محدودکننده ای 

بر سر راه پیشرفت اقتصادی و تجاری اشاره کرد. 

ب( قبل از شکل گیری خدمات نوین بانک، نقدینگی کل مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش و خارج از گردش )پس انداز خانگی( بود. 

ج( مشارکت مدنی، قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد 

سود در هم می آمیزند. 

د( بازار سرمایه هم محل عایدی و هم خطر )ریسک( است. به همین دلیل افراد باید فقط سرمایه های مازاد خود را بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند. 

هم چنین بهتر است به اصطالح همه ی تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارند و سبد سهام تشکیل دهند. در غیر این موارد احتمال ضرر می رود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(55سوال

الف( دولت ها برای تحقق این امور باید به ثابت نگه داشتن قیمت ها اقدام کنند. 

ب( دولت ها برای تحقق اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری می کوشند شرایط رونق اقتصادی را فراهم آورند. 

ج( با رشد و پیشرفت اقتصادی، دولت ها سعی می کنند با افزایش ظرفیت تولید و امکانات کشور، رونق اقتصادی )و رفاه مردم( را نسبت به گذشته بیشتر کنند و 

همچنین در رقابت جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند که مرتبط با رشد و پیشرفت اقتصادی است. 

سطح قیمت قبلی - سطح قیمت جدید

تورم سطح قیمت قبلی
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. (56سوال

الف( درست است. 

ب( نادرست است. در موسسه های مالی که مالک پول های راکد صرافان دیندار بودند، پول های مردم را نزد خود امانت می دانستند. بنابراین نمی توانستند بدون 

رضایت صاحب پول از آن استفاده کنند. اگر هم این پول های راکد را با اجازه ی صاحبان اصلی و از سوی آن ها به کار می گرفتند در این صورت مؤسسه ی مالی 

صرفًا واسطه و وکیل بود، سود فعالیت اقتصادی هم مال صاحب اصلی پول می شده و موسسه فقط حق الوکاله ی خود را بر می داشت. 

ج( نادرست است. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجازه به بانک ها که بر اساس عقود اسالمی به فعالیت های واقعی اقتصادی هم بپردازند، اغلب بانک ها 

در ایران  هم زمان، بانک سرمایه گذاری هم هستند. 

د( نادرست است. از »مشارکت مدنی«: قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی )ازجمله( بانک سرمایه ی نقدی یا جنسی خود 

را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می آمیزند. 

هـ( درست است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(57سوال

: برای یک ماه )یا یک سال معین(   

  Cpi :
                                                                                ×100  

 
� � � �25000 5000

5000 100 400  

گزینه ؟ پاسخ صحیح است.(58سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(5۹سوال

الف( دو وظیفه ی وسیله ی پس انداز و حفظ ارزش و وسیله ی پرداخته ای آتی پول در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند. 

درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند می تواند وسیله ی مناسبی برای پرداخته ای آتی نیز می باشد. 

ب( تحریم ها هزینه هایی را بر کشور تحریم شونده تحمیل می کند. اما برخالف تصویر اولیه، کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز از تحریم زریان می بینند. 

هم چنین برخالف تصور عمومی، تحریم می توانند منافعی نیز داشته باشد. تحریم موجب می شود که کشور تحریم شونده با نیروهای داخلی اقدام به تولید دست 

بزند و مزیت های اقتصادی و رقابتی کسب کند. با اجرای صحیح این سیاست اقتصاد درون زا تحقق می یابد. 

ج( انواع مالیات های غیرمستقیم: مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی، حقوق و عوارض گمرکی، عوارض، مالیات برفروش 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(60سوال

الف( اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، پشتوانه ی پول به شمار می رود. امروزه پول پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارند، در واقع قدرت 

اقتصادی کشور سطح تولید کاال و خدمات در کشور را نشان می دهد. 

ب( به سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول و حفظ ارزش آن اعمال می کند، سیاست های پولی می گویند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (61سوال

الف( بانک ها با ایجاد چک حجم پول در گردش را کاهش دادند. 

ب( وظیفه ی سازمان ها و نهادهای اقتصادی بین المللی، رونق روابط بین بازیگران کالن اقتصادی و حفظ حقوق آن ها در تجارت جهانی می باشد. 

ج( امروزه اطمینان مردم به ارزش پول در مبادالت به وسیله ی افزایش توان اقتصادی از طریق باال بردن سطح تولید محقق می شود. 

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل - هزینه سبد بازار در ماه سال ( معین

هزینه سید بازار در ماه )سالی( قیل
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.(62سوال

در صورت بروز تورم در جامعه، پول نمی تواند حفظ ارزش کند و وسیله ی مناسبی برای پرداخته ای آتی نیست.

قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد، هر چه سطح عمومی قدرت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(63سوال

الف( 

6000 5300 700� � افزایش مقدار تولید سال دوم   

7210 5300 1910� � افزایش مقدار تولید سال سوم    

6200 6000 200� � افزایش قیمت سال دوم   

7450 7210 240� � افزایش قیمت سال سوم   

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هر یک از کشورها، دارای واحد ارزش خاص خود هستند و با پول یک کشور می توان ارزش نسبی کاالها را با هم سنجید. (64سوال
این عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را آسان می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(65سوال

الف( کاهش شتاب افزایش قیامت ها به معنی کاهش تورم است. 

ب( موجب شده است که خریدوفروش و انتقال دارایی بسیار آسان و سریع شود.

ج( هرگاه نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بیشتر باشد می گوییم نقدینگی افزایش یافته است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(66سوال

الف( وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می گوییم که قدرت خرید آن دستخوش تغییر است. 

ب و ج( در مثال مذکور، پول در مقابل سطح عمومی قیمت ها ارزش خود را حفظ نکرده است. واضح است که قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها وابسته است. 

د( هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس. به همین دلیل تورم یکی از مشکالت اقتصادی است؛ چرا که باعث 

کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس انداز کنندگان می شود و قدرت خرید آنان را می کاهد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(67سوال

x � � � �65200
65200

30
100 84760 قیمت کاال در انتهای سال     

84760 65200 19560� � → ریال   →1956 تومان    میزان افزایش قیمت    

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(68سوال

فعالیت های بازار سرمایه در اقتصاد جامعه آثار و نتایج بسیاری دارد، ازجمله: 

از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری را در جامعه افزایش می دهد. 

بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار، و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. 

با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. 

با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم مؤثر است. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(6۹سوال

� تورم  � �1000 800
800 25%  

� انتهای سال دوم  � � �1000 25 1000 1250%  

� انتهای سال سوم � � �1250 25 1250 1562 5% /  

گزینه 1 پاسخ صحیح است. آنچه انسان در مقابل پول خریداری می کند و به وسیله آن نیازها یا خواسته هایش را برطرف می سازد و غیرملموس و غیر (70سوال

فیزیکی است، خدمات نام دارد، برای مثال، انسان به دانستن نیاز دارد و برای رفع این نیاز باید به مؤسسات آموزشی مراجعه، و با پرداخت پول یا مالیات، آموزش 

موردنیاز خود را خریداری کند. در این مثال، او کاالی ملموسی را خریداری نکرده، اما در برابر پولی که پرداخت کرده، ما به ازای ناملموسی را دریافت کرده و بر 

دانسته های خود افزوده است. خدماتی که معلمان، پزشکان، رانندگان و مشاوران حقوقی ارائه می کنند نیز از این نوع است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(71سوال

الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. 

ج( سطح عمومی قیمت ها  ب( سطح عمومی قیمت ها  

هـ( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د( سطح عمومی قیمت ها  

و( بروز »تورم«

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در رابطه با تکامل مراحل پیدایش پول 1- مرحلۀ پایاپای یا کاال با کاال 2- مرحله استفاده از برخی کاالهای خاص (72سوال

به عنوان پول 3- مرحله استفاده از فلزات نظیر »طال و نقره« 4- مرحله استفاده از رسیدهای کاغذی به جای پول 5 - مرحله بعدی چاپ و انتشار اسکناس

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در طبقه بندی »شاخص دهک ها« سطح درآمد از »کمترین« به »بیشترین« مدنظر قرار می گیرد. یعنی گروه اول که ده (73سوال

درصد جمعیت را تشکیل می دهند »کمترین درصد« و ده درصد آخر، »بیشترین« درصد درآمد ملی را در اختیاردارند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(74سوال

الف( قدرت خرید پول »به سطح عمومی قیمت ها« در جامعه بستگی دارد. به بیان دیگر، هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد 

چنانچه پولی در جامعه با افزایش تولید هماهنگ نباشد باعث افزایش قیمت ها در جامعه شده و زمینه بروز پدیده »تورم« را موجب خواهد شد. ب( درصورتی که 

پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیلۀ مناسبی برای پرداخته ای آینده باشد. این وظیفه پول در روزگار ما کاماًل محسوس است، زیرا بیشتر معامالت تجاری 

در مقابل پرداخته ای آینده صورت می گیرد. خرید اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی از همین نوع است. این نوع پرداخت اغلب موردقبول مردم است. ج( 

دولت می تواند با اعمال سیاست »انقباض مالی« و به روش کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها« به هدف تنظیم و کنترل اقتصاد جامعه نائل آید. 

د( یکی از انواع حساب های بانکی: سپرده پس انداز است و آن حسابی است که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگهداری می شود. 

هـ( پول وسیله پس انداز و حفظ ارزش: عالوه بر هزینه های روزمره، برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص، پیش می آید. افراد، 

پول هایی را که نزد خود پس انداز کرده اند به عنوان »وسیله حفظ ارزش« در زمان الزم، مورداستفاده قرار می دهند. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. نرخ دالر در بازار ارز کشور به طور روزانه نوسان و تغییر دارد و ضمن اینکه تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های (75سوال

آن کشور بستگی دارد. درنتیجه نرخ دالر در بازار کشور معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه با هم نیست.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. روش حل این مسئله:(76سوال

A نرخ تورم کاالی � � � � � � � �140 120
120 100 20

120 100 1
6 100 16 6/   A  

B نرخ تورم کاالی � � � � � � � �240 180
180 100 60

180 100 1
3 100 33 3/  

C نرخ تورم کاالی � � � � � �380 300
300 100 80

300 100 26 6/  

D نرخ تورم کاالی � � � � � �560 400
400 100 160

400 100 40      D  

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. به سیاست هایی که دولت برای کاهش نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی )اشتغال، تورم و رشد( اعمال می کند، (77سوال
سیاست های تثبیت اقتصادی گفته می شود که تقاضای کل اقتصاد را در کوتاه مدت، کنترل و تنظیم می کند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. »تورم« از نظر علم اقتصاد، شتاب با نرخ رشد افزایش سطح قیمت هاست. از دالیل بروز »تورم« یکی افزایش پول در (78سوال
جامعه است یا این که افزایش »تولید« هماهنگ نباشد. که می تواند سبب بروز »تورم« در جامعه شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(7۹سوال

الف( در اندازه گیری »تولید« هر کشور، اگر هدف، محاسبه »تولید داخلی« باشد، باید تمام »خدمات و کاالهای تولیدشده« در داخل کشور را در طول یک سال، چه 

تولید مردم خود کشور و چه تولید خارجی های مقیم آن کشور، محاسبه شود. بر این اساس تولید آن گروه از مردم کشور که در خارج اقامت دارند محاسبه نمی شود. 

ب( اگر جامعه دچار »تورم« باشد، مقدار »تولید کل« محاسبه شده در هر سال رقم بزرگ تری را نشان می دهد در حالی که این رقم بزرگ به معنای افزایش »تولید 

کل جامعه« نمی تواند تلقی شود. برای رفع این مشکل: می توان سال معینی را به عنوان »سال پایه« انتخاب کرد و ارزش »تولیدات کل« هر سال را بر حسب قیمت 

کاالها و خدمات در سال »پایه« نه »سال جاری« محاسبه نمود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت نادرست:(80سوال

ب( قبل از شکل گیری خدمات نوین بانکی، نقدینگی کل مساوی مجموع مسکوکات و اسکناس های در گردش و

خارج از گردش )پس انداز خانگی( بود. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(81سوال

الف( دلیل پذیرش پول توسط افراد آن است که می دانند دیگر افراد نیز در هنگام فروش محصوالت خود، پول را می پذیرند. 

ب( مشخص کردن ارزش کاالها و سنجش ارزش نسبی آن ها نسبت به هم باعث شده کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها به یکدیگر آسان شود. 

د افراد پول های پس انداز کرده ی خود را به عنوان وسیله ی حفظ ارزش در زمان الزم مورداستفاده قرار می دهند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(82سوال

وظایف پول:

وسیله پرداخت در مبادالت

وسیله پس انداز و حفظ ارزش

وسیله سنجش ارزش

وسیله پرداخته ای آینده
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(83سوال

= سود واقعی بانک − سود اسمی بانک  تورم جهانی   

� سود واقعی بانک  � �% % %28 20 8  

از آنجا که سود واقعی بانک 8% و سود واقعی حاصل از تجارت برابر 14% است، راهکار اقتصادی برای فرد انتخاب تجارت به جای سرمایه گذاری در بانک است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها در ابتدای سال را داریم، پس کافی است با جای گذاری آن ها در فرمول محاسبۀ نرخ (84سوال

تورم سطح عمومی قیمت ها در انتهای سال را محاسبه می کنیم:

cpi �                                                                 �100  

x فرض می کنیم: سطح قیمت های جدید را 

cpi
x

x� � � � � � � �10 000
10 000 100 17 10 000 17

100 10 000,

,
, ,  

x � � �1 700 10 000 11 700, , , تومان    

بنابراین سطح قیمت ها در انتهای سال معادل، 11,700 تومان است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(85سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(86سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(87سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(88سوال

cpi � � � � �4 200 000 3 500 000
3 500 000 100 700 000

3 500 000 100, , , ,

, ,

,

, ,
 

� � � � �700 000 100
3 500 000

700 000
3 500 000

700
35 20,

, ,
,

, , درصد   

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(8۹سوال

cpi � � � � � � �22 000 12 000
12 000 100 10 000

12 000
10
12 100 83, ,

,

,

,
%  

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(۹0سوال

cpi �                                                                     �100  

cpi � � �                                      100 20 درصد    

16 500 100 20, � � �x

x
 

16 500 20
100, � �x x  

هزینۀ سبد در سال قبل – هزینۀ سبد در سال معین

هزینۀ سبد سال )ماه( قبل

هزینه سبد در )ماه( سال قبل – هزینه سبد در ماه )سال( معین 

هزینه سبد در )ماه( سال قبل

16 500, − ماه )سال( قبل 

ماه )سال( قبل
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� � � � �16500 20
100 16 500 120

100x x x,  

x � � �16 500 100
120 13 750,

, تومان    

و میزان افزایش قیمت برابر است با:

16 500 13 750 2 750, , ,� �  

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹1سوال

cpi �                                                                              �100  

cpi � � � � � �29000 25000
25000 100 4

5 100 16 درصد   

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اگر در جامعه تورم نباشد و ارزش پول حفظ مانده و کم شود به راحتی می توان پول کاالها را در آینده پرداخت کرد.(۹2سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مبادله با چک ممکن است پول ردوبدل نشود و فقط بانک، پول را در حساب افراد جابه جا کند.(۹3سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹4سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹5سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. به سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول انجام می دهد سیاست های پولی و انواع افزایش (۹6سوال

حجم پول در گردش یا سیاست ها انبساطی و کاهش حجم پول در گردش، سیاست های انقباضی است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(۹7سوال

الف( در زمان تورم به دلیل افزایش نقدینگی دولت سیاست انقباضی را برای کاهش حجم پول به کار می گیرد. در حالت رکود برعکس سیاست انبساطی را برای 

افزایش حجم نقدینگی به کار می گیرد. 

ب( یکی از روش های بانک مرکزی کشورها برای کنترل تورم و تنظیم نقدینگی در گردش به کار می گیرد، سیاست بازار باز )فروش اوراق مشارکت( است که 

سیاست های پولی بانک مرکزی می باشد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹8سوال

الف( زمانی که اقتصاد کشور گرفتار و تورم می شود برای پیشگیری از افزایش قیمت ها یا کاهش سرعت آن بانک مرکزی سیاست کاهش نقدینگی یا همان 

کاهش حجم پول در گردش را به کار می گیرد. 

ب( سیاست های پولی را دولت از طریق بانک مرکزی عمل می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(۹۹سوال

در کشور ما افزایش درآمدهای نفتی هرچند گاهی به افزایش ظرفیت تولید کمک می کند، اما باعث رشد درآمدهای اقتصادی رشد حجم نقدینگی در کشور می شود که 

تورم زا است، عالوه بر این نوسانات نرخ ارز و ارزش پول ملی ما اثر منفی می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی و در پی آن منجر به تورم می شود.

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل – هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین

هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. دولت ها به دو روش می توانند عرضه را افزایش دهند، روش اول آن است که ظرفیت های تولیدی را افزایش دهند، اما (100سوال

ازآنجا که این روش معمواًل زمان بر است، دولت ها ترجیح می دهند از طریق افزایش واردات بازار را تنظیم کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. دولت به دو روش می تواند عرضه را افزایش دهد، روش اول آن است که ظرفیت های تولیدی را افزایش دهد، اما ازآنجا (101سوال

که این روش معمواًل زمان بر است، دولت ها ترجیح می دهند از طریق افزایش واردات بازار را تنظیم کنند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(102سوال

عوامل تورم: 

1( گاهی علت تورم نابرابری عرضه و تقاضای کل در اقتصاد است، این فزونی تقاضا بر عرضه به صورت افزایش قیمت ها بروز می کند. 

2( تورم می تواند علت دیگری هم داشته باشد. اگر افزایش نقدینگی در کشور با افزایش تولید هماهنگ نباشد می تواند سبب تورم شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(103سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تورم بر رفاه مردم و امنیت اقتصادی آن ها اثر منفی دارد.(104سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(105سوال

گزینه 4  پاسخ صحیح است. معمواًل برای اندازه گیری تورم از شاخص قیمت مصرف کننده »cpi« بهره می برند.(106سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. هرگونه افزایش در قیمت را نمی توان تورم دانست. مثاًل ممکن است فروشنده های بی انصاف کاالی موردنظر شما را (107سوال

گران تر از آنچه هست، به شما بفروشد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. هرچه قیمت پایین برود؛ قدرت خرید پول و ارزش پول باالتر می رود چون می توانیم با آن پول کاالهای بیشتری بخریم.(108سوال

گزینه 4  پاسخ صحیح است.(10۹سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر کشوری برای سنجش ارزش کاالها برحسب پول ملی خود عمل می کند.(110سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(111سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(112سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. وسیلۀ سنجش ارزش: این عمل پول کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند (113سوال

)رد 3 و 4( 

وسیله پرداخته ای آینده: خرید اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی از این نوع است )رد 2(. 

وسیله پس انداز و حفظ ارزش: عالوه بر هزینه های روزمره برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاص پیش می آید، افراد پول هایی 

را نزد خود پس انداز کرده اند، به عنوان وسیله حفظ ارزش در زمان الزم مورداستفاده قرار دهند.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.  وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش: افراد نیازهای گوناگونی دارد که با پرداخت پول آن ها را برطرف می کنند. بعضی نیازها (114سوال

هر روز، بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده خود نگهداری کند. عالوه بر هزینه های روزمره، برخی هزینه ها 

غیرقابل پیش بینی نیز هست که در موقعیت های خاصی پیش می آید.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. علت نام گذاری، چون افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند به آن پول تحریری یا ثبتی گفته می شود.(115سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. »بی مباالتی یا سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم« و افزایش تعداد زیاد انواع رسیدها که موجب شد آشنایی (116سوال

و اعتبارسنجی آنان برای مردم دشوار گردد، موجب شد: دولت ها چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده بگیرند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مردم برای در امان بودن از خطرات احتمالی و همچنین برای رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها پول های (117سوال

خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل رسید دریافت می کردند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. رسیدها درواقع اولین اسکناس ها بودند و پشتوانه آن ها طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد.(118سوال

گزینه 3  پاسخ صحیح است. افراد پول هایی را که نزد خود پس انداز کرده اند، به عنوان »وسیله حفظ ارزش« در زمان الزم مورداستفاده قرار می دهند.(11۹سوال

گزینه 3  پاسخ صحیح است. با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و ارزش نسبی آن ها را با هم سنجید. این وظیفه پول کار خریدوفروش(120سوال

کاالهای مختلف را آسان می کند.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آن ها را با هم سنجید. عماًل پول، کار خریدوفروش (121سوال

کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند. هریک از کشورها دارای واحد ارزش خاص خود هستند، مثاًل واحد ارزش در اتحادیه اروپا یورو، در 

آمریکا دالر و در ایران ریال )تومان( است.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. افراد در مبادالت خود پول را می پذیرند، زیرا می داند که دیگران نیز هنگام فروش کاالها یا خدمات خود، آن ها را (122سوال

خواهند پذیرفت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(123سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(124سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در معامالت چکی، پول نقد بین افراد ردوبدل نمی شود، بلکه موجودی حساب کاهش و موجودی حسابی دیگر، (125سوال

افزایش می یابد، به چک پول تحریری یا ثبتی نیز می گویند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مردم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامالت، پول های خود (126سوال

را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل رسید معتبر از آنان دریافت می کردند این رسیدها درواقع نخستین اسکناس ها بود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. رسیدها توسط صرافان رایج شد و آن ها نخستین اسکناس ها بودند.(127سوال
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. قبل از به وجود آمدن پول در معامالت، مبادالت به صورت کاال به کاال انجام می شد. سیر تکاملی پول به ترتیب: (128سوال

کاالهای خاص پرطرفدار، مسکوک طال و نقره، پول کاغذی، پول تحریری.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(12۹سوال

گزینه 4  پاسخ صحیح است.(130سوال

الف( انتخاب پول فلزی موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل ونقل را نیز رونق بخشید )رد 1 و 3(

ب( با گسترش رسیدها تجاری آن چنان گسترش یافت که در دوران تمدن اسالمی کارگری در بلخ رسید صرافی اسالمبل )استانبول( را می گرفت، این رسیدها 

نخستین اسکناس ها بودند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (131سوال

ایران: غالت - تبت: چای

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(132سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بی مباالتی یا سوءاستفاده برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و اعتبارسنجی (133سوال

آن ها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را به عهده گیرند، فکر سپردن 

نشر پول به یک بانک تجاری ازآنجا شکل گرفت.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه های 1 و 2 و 3 دالیل انتخاب یک »پول کاالیی« است.(134سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون افراد خودشان مبلغ چک را روی آن می نویسند به آن پول »تحریری« یا »ثبتی« گفته می شود.(135سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(136سوال

و (137سوال آشنایی  که  صرافی ها  و  رسیدها  انواع  زیاد  تعداد  یا  مردم  اعتماد  از  صرافان  از  برخی  سوءاستفاده  یا  بی مباالتی  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه 

اعتبارسنجی آن ها را برای مردم سخت کرده بود و موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از خدماتی که بانک ها ارائه دادند، چک بود، در معامالتی که با چک انجام می شود، پول نقد بین افراد ردوبدل (138سوال

نمی شود؛ بلکه بانک موجودی حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. بشر ابتدا مبادله کاال به کاال و سپس »پول کاالیی« در مرحله سوم استفاده از برخی فلزات، مانند: طال و نقره و در (13۹سوال

مرحله چهارم »پول کاغذی« استفاده کرد و امروزه عالوه بر اسکناس از کارت اعتباری، پول تحریری )چک(، پول های الکترونیکی و... در خریدهای اینترنتی 

استفاده می کند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. این انتخاب موجب گسترش تجارت در داخل کشورها و بین ملت ها شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوردی و حمل ونقل (140سوال

را نیز رونق بخشید.
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. با وجود فواید زیاد استفاده از پول های فلزی مثل: طال و نقره باز هم مشکالتی وجود داشت، مثاًل میزان طال و نقره (141سوال

محدود بود و با افزایش تجارت و مبادله به پول بیشتری نیز نیاز بود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پول های کاالیی، به علت حجم زیاد و نیاز به تأمین جا، برای پول کاالیی، هزینه نگهداریش زیاد بود.(142سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. نخستین اسکناس ها، رسیدهایی بودند که صرافان یا تجار )بازرگانان( معتبر درازای گرفتن و نگهداری طال به همان (143سوال

میزان به مردم می دادند.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. پول »کاالیی« پوست سمور مربوط به روسیه، چای در تبت، صدف در هندوستان و غالت در ایران رایج بوده است.(144سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(145سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(146سوال

الف( اگر قدرت خرید پول کاهش پیدا کند. تورم در جامعه ایجاد می شود. 

ب( با توجه به نمودار، پول در برابر سطح عمومی قیمت ها نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند. 

ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه، یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه است. 

د( قدرت خرید پول با سطح عمومی قیمت ها یک رابطه غیرمستقیم دارد: یعنی هر چه سطح عمومی قیمت ها باالتر برود، قدرت خرید پول پایین تر می آید. 

هـ( اگر یک واحد پول نتواند ارزش خود را در طول زمان حفظ کند، گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر شده است. 

و( قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد.

گزینه 1  پاسخ صحیح است.(147سوال

الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، درنتیجه قدرت خرید پول کاهش یافته است. 

ب( پول در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت ها، نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند. 

ج( قدرت خرید پول در جامعه بستگی به سطح عمومی قیمت ها دارد. 

د( قدرت خرید پول در جامعه بستگی به سطح عمومی قیمت ها دارد. با افزایش سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید بال کاهش می یابد و بالعکس. 

هـ( اگر افزایش نقدینگی )حجم پول( در کشور با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب کاهش قدرت پول در جامعه شود. 

و( نتیجه کاهش قدرت خرید پول، تورم در جامعه است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (148سوال

الف( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، درنتیجه قدرت خرید پول کاهش یافته است. 

ب( پول در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت ها، نتوانسته است ارزش خود را حفظ کند. 

ج( قدرت خرید پول در جامعه بستگی به سطح عمومی قیمت ها دارد. 

د( قدرت خرید پول در جامعه بستگی به سطح عمومی قیمت ها دارد. با افزایش سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول کاهش می یابد و بالعکس. 

هـ( اگر افزایش نقدینگی )حجم پول( در کشور با افزایش تولید هماهنگ نباشد، می تواند سبب کاهش قدرت پول در جامعه شود. و نتیجه کاهش قدرت خرید 

پول، تورم در جامعه است. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.(14۹سوال

 الف( دقت کنید، همیشه میزان کاالها و خدمات جامعه باید با حجم پول در گردش جامعه، متناسب باشد. اگر حجم پول بیشتر از کاالها و خدمات شود، تورم 

و اگر کمتر باشد، رکورد به وجود می آید. پس از انقالب صنعتی، دیگر کاالها با دست تولید نمی شد، بلکه کارخانه ای تولید می شد پس با افزایش میزان کاالها و 

خدمات باید پول بیشتری هم تولید می شد، ولی متأسفانه معدن طال به اندازه کافی نبود و محدود بودن طال و نقره، رکورد ایجاد می کرد. 

ب( هنگامی که تورم هست، هیچ فروشنده ای کاالی خود را نسیه نمی فروشد، زیرا پولی که در آینده می گیرد بی ارزش است )هنگام رکود ارزش پول در آینده باالتر 

می رود و به ضرر خریدار است.( فروش نسیه یا اقساطی را »پرداخت آینده« می نامیم. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.  به هنگام تورم، ارزش پول و قدرت خرید پول در آینده پایین تر می آید و در این حالت، هیچ فروشنده ای نسیه یا قسطی (150سوال

)پرداخت آتی( کاالی خود را نمی فروشد. 

- پس انداز کردن پول برای نیازهای پیش بینی نشده ای چون بیماری، تجارت و ... در آینده است. 

- هنگامی که ارزش هر کاالیی را با پول می سنجیم، مبادله کردن راحت و آسان می شود. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. نخست برای سال اول، نرخ تورم را حساب می کنیم، زیرا برای سال اول هم شاخص آغاز و هم پایان سال را داریم که (151سوال
در فرمول جایگذاری می کنیم:

� نرخ تورم در سال اول                                                                                    �100  

� نرخ تورم در سال اول � � � � �3450 2000
2000 100 1450

2000 100 72 5% /  

می دانیم که نرخ تورم در سال سوم برابر با سال اول است، پس نرخ تورم را برای سال سوم حساب می کنیم:

72 5 5175 100

72 5 517500 100 172 5 517500 3000

/

/ /

� � �

� � � � �

x
x

x x x x  

 

- اگر نرخ تورم در سال دوم کمتر از 72/5% باشد، یعنی تورم هنوز هست و قیمت ها هم هنوز در حال افزایش هستند، فقط شتاب افزایش قیمت ها کمتر شده 

و آرام تر افزایش می یابد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:(152سوال

گزینۀ »1«: امروزه پول های فلزی، کاغذی و تحریری و الکترونیکی، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارند.

گزینۀ »2«: پشتوانۀ پول کاغذی پول های فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بود.

گزینۀ »4« پشتوانه پول قدرت اقتصادی کشورها است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. (153سوال

الف( برخی از انواع بازارها را می توان دید که در قالب حراجی ها به دو صورت مزایده و مناقصه فعالیت می کنند. فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها 

از روش خریداران عمده کاالها و خدمات نقل خریدای دولتی از روش مناقصه استفاده می کنند. 

ب( مؤسسه تولید محصوالت صنعتی و تولید محصوالت کشاورزی در استفاده از نیروی کار اشتراک دارند. 

ج( با توجه به مشکالت عدیده در دوران استفاده از کاالهای پولی انسان با استفاده از پول فلزی از به کارگیری کاالها در مبادالت رهایی یافت و استفاده از برخی 

فلزات از جمله طال و نقره را جایگزین آن ها کردند. 

سطح عمومی قیمت ها در آغاز سال - سطح عمومی قیمت ها در پایان سال 

سطح عمومی قیمت ها در آغاز سال
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cpi شاخص قیمت کاالها و خدماتی است که مردم، بیشتر مصرف می کنند. قیمت هر یک از این کاالها و (154سوال گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( 
خدمات را در یک )ضریب اهمیت( ضرب می کنند، زیرا اهمیت کاالها و خدمات با هم برابر نیست و برخی از آن ها مانند نان، مهم ترند پس در عدد بزرگ تری 

ضرب می شود. 

ب( بانک مرکزی در شرایط تورمی از سیاست بازار باز پیروی می کند. 

گزینه ٣ پاسخ صحیح است.(155سوال

الف( نخست نرخ تورم را از سال 1391 به دست می آوریم، زیرا هم هزینۀ سبد بازار در آغاز و هم پایان سال را داریم.

� نرخ تورم در سال1391                                                                                �100  

 � � � � �840 700
700 100 140

7 20%  

پس نرخ تورم در سال 92 و 90 هم همین 20% است.

� نرخ تورم 1390 � � � � � � � �20 630 100 20 63 000 100 525x
x

x x x,   

حاال همین نرخ تورم را برای سال 1392 گذاشته و قیمت جدید را پیدا می کنیم:

� نرخ تورم سال 92 � � � � � � � � � �20 920
920 100 18 400 100 92 000 110 400 100 1104x

x x x, , ,    

ب( در هر سه سال نرخ تورم 20% است، یعنی قیمت ها با نرخ و شتاب یکسانی افزایش می یابند. چون تورم وجود دارد ولی هر سال به قیمت ها 20% اضافه می شود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(156سوال

← چای  ← غالت                    در تبت  الف، در ایران 

ب: بی مباالتی یا سوءاستفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم با تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار سنجی آن ها را برای مردم سخت کرده بود، 

موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند. 

گزینه 4  پاسخ صحیح است. نخست نرخ تورم را در سال اول به دست می آوریم:(157سوال

� نرخ تورم در سال اول                                                                               �100  

� نرخ تورم سال اول � � � �2875 2500
2500 100 375

25 15%  

تورم سال دوم 7% کم شده، پس:       

% % %15 7 8� �  

فرمول محاسبۀ تورم برای سال دوم را می نویسیم:

8 �                                                                              �100  

8 2875
2875 287 500 310 500 100 3105� � � � � �X

x x, ,                

- هنگامی که نرخ تورم از 15% به 8% رسیده است به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها نیست، زیرا افزایش قیمت ها و تورم همچنان ادامه دارد ولی با نرخ 

و شتاب کمتر و آرام تر افزایش می یابد. 

هزینه سود بازار در ابتدای سال - هزینه سید بازار در انتهای سال

هزینه سود بازار در ابتدای سال

هزینه سبد بازار در ابتدای سال اول  - هزینه سبد بازار در ابتدای سال دوم

هزینه سبد بازار در ابتدای سال

هزینه سبد بازار در ابتدای سال دوم - هزینه سبد بازار در ابتدای سال سوم

هزینه سبد بازار در ابتدای سال دوم
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. بی مباالتی و یا سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها که آشنایی و اعتبار (158سوال
سنجی آن ها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند و ایده 

سپردن نشر پول به بانک مرکزی از اینجا شکل گرفت. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(15۹سوال

� نرخ تورم                                                                                   
�100   

25 10 000 100 0 25 10 000� �� � �, ( )

( )
/ ( ,

p

p
p

      

      
� الف( �p( ,1 25 )p الف( ,100 000= � الف( �p( ,8 000 الف( 

25 5 500
5 500 100� � �p( , (

,

       

1375 5 500� �p( , ( ب  

� �p( , (6 875   ب

گزینه 4 پاسخ صحیح است. اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند پشتوانه پول، به شمار می رود. (160سوال

الف( در زمان رواج پول فلزی، پشتوانۀ پول، همان طال و نقره موجود و خود پول بود. 

ب( پشتوانۀ پول کاغذی هم پول فلزی و شمش های طال و جواهراتی بود که نزد صراف یا بانک بود. 

ج( امروزه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تورم یکی از مشکالت اقتصادی است، چرا که باعث کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس انداز کنندگان می شود و قدرت (161سوال
خرید آنان را می کاهد. 

گزینه 4 نادرست است. تورم نتیجه نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه است، به علت آن. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ارزش پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید پول کاهش پیدا کرده است. (162سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. پشتوانه آن ها طال و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد. (163سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(164سوال

بررسی موارد: 

الف( کاهش قدرت خرید پول در یک جامعه، نتیجة وجود تورم در آن جامعه است. 

ب( پول ارزش خود را در مقابل سطح عمومی قیمت ها حفظ نمی کند. 

ج( حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه از دالیل کاهش قدرت خرید پول در جامعه است. 

د( سطح عمومی قیمت ها و قدرت خرید پول رابطۀ معکوس دارند. 

هـ( چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. 

و( قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها بستگی دارد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. به سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای کنترل پول و حفظ ارزش آن اعمال می کند، سیاست های پولی (165سوال
می گویند. سیاست های پولی معمواًل به دو شکل انجام می پذیرد: 

1- کاهش حجم پول در گردش 2- افزایش حجم پول در گردش 

سطح عمومی قیمت ها در انتهای سال- سطح عمومی قیمت ها در ابتدای سال

سطح عمومی قیمت ها در ابتدای سال

الف
الف

ب
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سیاست بازار باز )فروش اوراق مشارکت( که جزء سیاست انقباضی پول است، بانک مرکزی می تواند با فروش اوراق (166سوال
مشارکت از مقدار پول در دست مردم بکاهد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (167سوال

الف( وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می گوییم که قدرت خرید آن دست خوش تغییر است. 

ب( پول در مقابل سطح عمومی قیمت ها ارزش خود را حفظ نکرده است. 

ج( قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد. 

د( بین قدرت خرید پول و سطح عمومی قیمت ها رابطه ی غیرمستقیم )معکوس( وجود دارد، یعنی هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد قدرت خرید پول 

کاهش می یابد و برعکس، با پایین رفتن سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول افزایش می یابد. 

هـ( یکی از دالیل کاهش قدرت خرید پول، حجم زیاد پول نسبت به تولید در یک جامعه است.

و( کاهش قدرت خرید پول در یک جامعه، نتیجه ی وجود تورم در آن جامعه است. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بعد از مشکالت مبادلۀ پایاپای از کاالهای منقول به عنوان پول استفاده شد. (168سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از آنجا که ارزش پول بستگی به سطح عمومی قیمت ها دارد و بین آن ها رابطه معکوس وجود دارد با کاهش سطح (16۹سوال
عمومی قیمت ها ارزش پول )قدرت خرید( افزایش می یابد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(170سوال

� تورم در سال 90                                                                          �100  

30 10
10 100

3 10 13

� � �

� � � �

x

x x
 

 13 91= = قیمت کاال در ابتدای سال  90 قیمت کاال در انتهای سال   

� تورم در سال 91                                                                       �100   

400 13
13 100

5 2 13 18 2

� � �

� � � �

y

y y/ /

 

18 2 92/ = = قیمت کاال در ابتدای سال  قیمت کاال در انتهای سال 91   

� درصد افزایش قیمت کاال در سال 92 نسبت به سال 90 � �18 2 10
10 82/ درصد   

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(171سوال

� تورم �                                                    100   

B تورم کاالی � � � � � �462 500 370 000
370 000 100 92 500

370 000 100 25, ,
,

,
, %  

قیمت کاال در ابتدای سال 90- قیمت کاال در انتهای سال 90

قیمت کاال در انتهای سال 95

قیمت کاال در ابتدای سال 91- قیمت کاال در انتهای سال 91

قیمت کاال در انتهای سال 91

سطح قیمت های قبلی - سطح قیمت های جدید

سطح قیمت های قبلی
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A کاالی  � �25
100

                                                  

                                     � �������� �25
100 96( ) ,x 0000 1 25 96 000 76 800� � � � �x x x/ , , ریال    

C کاالی � � � �25
100

25
100 290                                         

,,500� 290− سطح قیمت های جدید  500,  

� �72 625, � سطح قیمت های جدید  �290 500, � سطح قیمت های جدید  � �72 625 290 500 363 125, , , ریال   

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تورم ازنظر علم اقتصاد، افزایش سطح عمومی قیمت هاست. (172سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(173سوال

� نرخ تورم � � �80 60
60 100 33%  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. نقش اصلی پول در مبادالت، آسان سازی مبادله است. (174سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تورم نشان می دهد که قدرت خرید پول چقدر کاهش یافته است. (175سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. رابطه قدرت خرید پول باارزش پول یک رابطه مستقیم است.(176سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. یکی از وظایف پول، پس انداز و حفظ ارزش است و این وظیفه زمانی تحقق می یابد که پول بتواند در مقابل سطح (177سوال
عمومی قیمت ها ارزش خود را حفظ کند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( رقعی پول نتواند ارزش خود را حفظ کند، می گوییم قدرت خریدش را ازدست داده است. (178سوال

ب( درصورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند، می تواند وسیله مناسبی برای پرداخته ای آینده نیز باشد. 

ج( امروزه پشتوانۀ انواع پول ها قدرت اقتصادی کشور است. 

د( با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آن ها را با هم سنجید. این عمل پول، کار خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها 

را به یکدیگر آسان می کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(17۹سوال

�    نرخ تورم �100  

B تورم کاالی � � � � � �294 600 245 500
245 500 100 0 2 100 20, ,

,
/  

 ⇒ B =  تورم کاال  A = تورم کاالی  C = تورم کاالی  20 درصد   

A � تورم کاالی  � � � � � � �0 2 50 400
50 400 10 080 50 400 60 480/

,

,
, , ,

x
x x  

C کاالی  � � � � � � � � � � �0 2 84 150 0 2 84 150 1 2 84 150 84 150
1 2 70 12/

,
/ , / ,

,

/
,

y

y
y y y y 55   

96 000,   −    سطح قیمت های قبلی  

             سطح قیمت های قبلی

290− سطح قیمت های جدید 500,

290 500,

x = سطح قیمت های جدید 

سطح قیمت قبلی - سطح قیمت جدید

سطح قیمت قبلی  
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.(180سوال

 الف( کاهش قدرت خرید پول در جامعه نتیجة وجود تورم در آن جامعه است. 

ب( پول در مقابل »سطح عمومی قیمت ها« ارزش خود را حفظ نکرده است. 

ج( یکی از دالیل کاهش قدرت خرید پول، حجم زیاد پول نسبت به تولید در یک جامعه است. 

د( رابطۀ قدرت خرید پول با سطح عمومی قیمت های یک رابطه معکوس است. هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و 

برعکس، با پایین رفتن سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول افزایش می یابد. 

هـ( چون یک واحد پول نتوانسته است در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می گوییم قدرت خرید آن دستخوش تغییر است. 

و( قدرت خرید پول به د سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(181سوال

الف( وسیلۀ پرداخت در مبادالت

ب( وسیله پرداخته ای آینده

ج( وسیله سنجش ارزش

گزینه 2 پاسخ صحیح است. از وظایف پول می توان به وسیله پرداخت در مبادالت، وسیله سنجش ارزش، وسیله پس انداز و حفظ ارزش و وسیله (182سوال

پرداخته ای آینده اشاره کرد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. کل حجم پول موجود در کشور به عالوة شبه پول، نقدینگی آن کشور به شمار می رود. (183سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ابتدا نرخ تورم در کشور A را به دست آورده و سپس تورم در کشورهای B و C را محاسبه می کنیم و سپس پاسخ (184سوال

قسمت اله را به دست می آوریم:

80 40
40 100 40

40 100 100� � � � � %  )A نرخ تورم کشور )کشور  

B نرخ تورم کشور  � � � �( )100 10 100 110% %  

84 100 110 84 1 1 84 2 1 84
2 1 40� � � � � � � � � � �x

x
x x x x/ /

/
 )B قیمت ابتدای سال کشور(  

گزینه 1 پاسخ صحیح است. (185سوال

الف( کاهش قدرت خرید پول در جامعه نتیجة وجود تورم در آن جامعه است. 

ب( پول در مقابل »سطح عمومی قیمت ها« ارزش خود را حفظ نکرده است. 

ج( یکی از دالیل کاهش قدرت خرید پول، حجم زیاد پول نسبت به تولید در یک جامعه است. 

د( رابطه قدرت خرید پول با سطح عمومی قیمت های یک رابطه معکوس است. هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و 

برعکس، با پایین رفتن سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید پول افزایش می یابد. 

هـ( چون یک واحد پول نتوانسته است در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می گوییم قدرت خرید آن دستخوش تغییر است. 

و( قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. سطح عمومی قیمت ها در سال 1398، میانگین قیمت 3 کاال.(186سوال

150 50 400
3 200� � �  

سطح عمومی قیمت ها در سال 1399:

350 60
3
200 40 240

� � �

� � � ��

C
y

y

 

تورم در سال 1399:

y

C
C

C

� � �

� � � � � �

� �

200
200 100 20

240 350 60
3 720 410

310

 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(187سوال

A � نرخ تورم کاالی  � � � � �62 100 54 000
54 000 100 8 100

54000 100 15/ /
/

/ %  

B نرخ تورم کاالی � � � � �79 690 61300
61 300 100 18 390

61 300 100 30/
/

/
/ � %  

� میانگین تورم جامعه � � �% % %15 30
2

45
2 22 5/ درصد   

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( با پول می توان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس ارزش نسبی آن ها را با هم سنجید. این عمل پول، کار (188سوال
خریدوفروش کاالهای مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند.

ب( افراد همواره باید مقداری پول را برای رفع نیازهای آینده نزد خود نگهداری کند. عالوه بر هزینه های روزمره، برخی هزینه های غیرقابل پیش بینی نیز هست 

که در موقعیت های خاص پیش می آید. افراد پول هایی را که نزد خود پس انداز کرده اند، به عنوان وسیله حفظ ارزش در زمان الزم مورداستفاده قرار می دهند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(18۹سوال

الف( وسیله پس انداز و حفظ ارزش، ب( وسیله پرداخته ای آینده، ج( وسیله سنجش ارزش 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. وسیله پس انداز و حفظ ارزش در زندگی انسان ها یکسری هزینه های غیرقابل پیش بینی وجود دارد که در موقعیت های (1۹0سوال
خاص پیش می آید. وسیله پرداخت در مبادالت، افراد در مبادالت پول را می پذیرند، چرا که دیگران هم در فروش کاال یا خدمات آن را می پذیرند، بنابراین نقش 

اصلی پول در مبادالت تسهیل مبادله است. 

وسیله پرداخته ای آینده - شامل خریداری اقساطی و ردوبدل کردن حواله های بانکی است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. وقتی یک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند، می گوییم که قدرت خرید آن دستخوش تغییر است (1۹1سوال
)کاهش یافته است(. واضح است که قدرت خرید پول به سطح عمومی قیمت ها در جامعه بستگی دارد، به بیان دیگر، هر چه سطح عمومی قیمت ها افزایش 
یابد، قدرت خرید پول کاهش می یابد و برعکس. به همین دلیل تورم یکی از مشکالت اقتصادی است، زیرا باعث کاهش رفاه خانواده ها و ضرر پس انداز کنندگان 

می شود و قدرت خرید آنان را کاهش می دهد. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.(1۹2سوال

 � �100 در صد تورم  الف(   

75 000 100 25, � � �x

x
پس   

75 000 25
100 7 500 000 100 25

7 500 000 125 7 500 00

,
, ,

, ,
, ,

� � � � �

� � �

x

x
x x

x
00

125 60 000� ,

 

� میزان افزایش قیمت کاال � �75 000 60 000 15 000, , , ب( 

گزینه 2  پاسخ صحیح است.(1۹3سوال

    � �100 درصد تورم    

85 000 50 000
50 000 100 35 000

50 000 100 70, ,
,

,
,

� � � � � %  

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در معامالتی که به وسیله چک انجام می شود، در حقیقت پول نقد بین افراد ردوبدل نمی شود بلکه بانک موجودی (1۹4سوال
حسابی را کاهش و موجودی حساب دیگری را افزایش می دهد.

گزینه 4  پاسخ صحیح است.(1۹5سوال

 الف( در وظیفه پول که در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند:

وسیله پس انداز و حفظ ارزش

وسیله پرداخت در آینده 

ب( مالیات های غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی / مالیات بر مصرف مالیات بر ارزش افزوده 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( اگر در اقتصاد یک جامعه بین حجم پول و عرضه کاالها و خدمات، تناسب وجود نداشته باشد، قدرت خرید پول، (1۹6سوال
کاهش می یابد و پیامد این امر که خود را به صورت افزایش بی رویه قیمت ها، نشان می دهد، چیزی جز »تورم« نیست. 

ب( تصمیم مصرف کنندگان در مورد خرید یک کاال از عواملی چون درآمد، سطح قیمت، سطح قیمت سایر کاالها انتظارات و سلیقه نشأت می گیرد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(1۹7سوال

Cpi  � �100  

B کاالی Cpi � � � � � �462 500 370 000
370 000 100 92 500

370 000 100 25, ,

,

,

,
%    

A کاالی � �
�25

100
96000        

� � � � � � �25
100 96 000 1 25 96 000 76 8000( ) , / , ,x x x x  

C � کاالی  �
�25

100
290500

290500   � � �25
100 290 500, 290− هزینه سبد بازار در انتهای سال  500,  

� �72 625, � هزینه سود بازار در انتهای سال  �290 500, � هزینه سبد بازار در انتهای سال  � �72 625 290 500 363 125, , , ریال   

سطح قیمت های جدید - سطح قیمت قبلی های 

سطح قیمت قبلی

سطح قیمت های جدید - سطح قیمت قبلی های 

سطح قیمت قبلی

هزینه سبد بازار در ابتدای سال - هزینه سبد بازار در انتهای سال

هزینه سبد بازار در ابتدای سال

هزینه سبد بازار در ابتدای سال

هزینه سبد بازار در ابتدای سال

هزینه سبد بازار در انتهای سال
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.(1۹8سوال

� � �20 100         

� � � � � � � �

� � �

20 4200 100 20 420 000 100

80 420 000 5250

x
x

x x

x x

    ,

,

 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(1۹۹سوال

 الف(

� تورم در طول سال 91 �50                                                                      � � � �1500 100x
x

 

 50 150 000 100 50 150 000 100 1000� � � � � � �,
,

x

x
x x x  

تورم در طول سال 90  � �25                                                                 � � � �25 1 000 100, x

x
 

25 100 000 100 25 100 000 100 125 100 000 800� � � � � � � � �,
, ,

x

x
x x x x  

ب( کاهش نرخ تورم از 50% به 35% به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه فقط شتاب افزایش قیمت ها کم شده است و قیمت ها همچنان در حال افزایش 

است. البته با شتاب کمتری 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( دقت کنید، عل ت به وجود آمدن تورم این است که تعادل بین تقاضای کل )یا حجم پول در گردش( و عرضه کل (200سوال

)یا میزان کاالها و خدمات موجود در جامعه( به هم بخورد و میزان پولی که چاپ شده است از میزان کاالها و خدمات بیشتر شود. 

عبارت گزینۀ »4« بیانگر نتایج و پیامدهای تورم است به علت تورم. 

اتفاق هایی که پیش می آید: کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید پول و باال رفتن قیمت هاست. 

ب( پول های الکترونیکی مانند بیت کوین و گرام و ... همه مجازی هستند و هیچ کدام فیزیکی وجود ندارند. )به شکل اسکناس و سکه وجود ندارند.( و به شکل 

عدد و ارقام در تلفن همراه قابل ثبت و ضبط است و نه به شکل فیزیکی 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. الف( با افزایش قیمت ها، پول بی ارزش می شود و قدرت خرید خود را از دست می دهد. (201سوال

ب( اطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادالت دارند، پشتوانه پول به شمار می رود. 

پ( باال رفتن در روز یا یک ماهه و موقت قیمت ها »تورم« نامیده نمی شود، بلکه وقتی مداوم، پرنوسان و بی رویه باشد »تورم« است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( اسکناس های قدیمی ترکیه دیگر رواج ندارد و هیچ فروشنده ای آن را از ما به عنوان »وسیله پرداخت« در مقابل (202سوال

کاالیی که خریده ایم نمی پذیرد. 

ب( پشتوانه سکه های فلزی طال و نقره که در قدیم رایج بوده، طال و نقرۀ خود سکه بود. 

پشتوانه پول های کاغذی یا اولین اسکناس ها، همان سکه های طالیی بود که مردم درد صرافان می گذاشتند و آن رسیدها را می گرفتند. 

پشتوانه پول های امروزی دیگر طال و نقره نیست، بلکه اعتماد و اطمینان مردم به پول است و کشوری که قدرت اقتصادی بیشتر دارد، پولش اعتبار بیشتری دارد. 

هزینۀ سبد بازار در سال گذشته - هزینۀ سبد بازار در سال جدید

قیمت )یا هزینه( سبد بازار در سال گذشته

میانگین قیمت ها در آغاز 91 - میانگین قیمت ها در آغاز 92

میانگین قیمت ها در آغاز 91

میانگین قیمت ها در آغاز 91 - میانگین قیمت ها در آغاز 92

میانگین قیمت ها در آغاز 91
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گزینه 2  پاسخ صحیح است.(203سوال

= نرخ تورم سال اول الف( 

� نرخ تورم سال اول  � � �2875 2500
2500 100 15%  

100×  نرخ تورم سال سوم میانگین قیمت سال سوم  

10 341 5 100 10 341550 100 110 341550 3105� � � � � � � � � �/ x
x

x x x x  

نرخ تورم سال دوم  � � � �341 5 2875
2875 100 8/ %  

دقت کنید، نرخ تورم در سال دوم کمتر از سال اول شده است، یعنی قیمت ها هنوز در حال افزایش است ولی فقط با شتاب کمتری افزایش می یابد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(204سوال

�   نرخ تورم میانگین قیمت های قدیم �100   

� نرخ تورم � � � � �4200 3500
3500 100 700

3500
100 20

1

5 %  

میانگین قیمت سال اول - میانگین قیمت سال دوم

میانگین قیمت سال اول

میانگین قیمت سال سوم - میانگین قیمت سال چهارم

میانگین قیمت سال سوم

میانگین قیمت های قدیم - میانگین قیمت های جدید

میانگین قیمت های قدیم
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ایران به خاطر شرایط خاص اجتماعی- سیاسی در مسیری نامناسب قرار گرفت و از توسعه و تحول عقب ماند. به همین خاطر کشور ما، اکنون یک کشور در حال 

توسعه است و برای جبران عقب ماندگی باید تالش کند.

 الف( وضعیت اقتصاد ایران در دوران باستان

کشورمان از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است که دالیل آن عبارت اند از:

 1- وسعت و پهناوری جغرافیایی،  2- برخورداری از منابع طبیعی،   3- قرار گرفتن در چهارراه بین المللی )تالقی سه قارۀ آسیا، اروپا و آفریقا(،  

 4- وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ،  5- لشکرکشی ها و جنگ ها،   ۶- پهناوری، مرزهای ایران باستان،   7- جاده ابریشم،  

 8- تجارت با چین و امپراتوری روم

 ب( وضعیت اقتصاد ایران در هفت قرن شکوفایی تمدن اسالمی

  نمایش جلوه هایی از پیشرفت اندیشۀ اقتصادی

  تأمین مالی مراکز علمی 

  عمران و آبادانی و ساخت زیرساخت ها و موقوفات  

  پایه گذاری قواعد و اساس اقتصادهای موفق آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی، شمال آفریقا و جنوب اروپا براساس احکام اقتصادی اسالمی

 پ( واقعیت اقتصاد ایران در دوران حکومت صفویه

وضعیتدورانردیف

نیمۀ اول حکومت صفویه1
و  اجتماعی  دینی،  الیه های  با  هماهنگ  و  مستقل  و  یکپارچه  اقتصاد  سیاسی،  یکپارچگی 

فرهنگی کشور

رونق و آبادانی اقتصاد ایران  اواسط حکومت صفویه2
فعالیت های  و  کاروانسراها، مساجد  علمی،  مدارس  بازارها،  و  بندرها  بناها، عمران  تا ساخت 

عام المنفعه و خیریه

دوران پایانی حکومت صفویه3

و وظایف خطیر  از موقعیت جهان  گاهی حاکمان وقت  آ به علت عدم  ایران  اقتصاد  تضعیف 

درست  روش  انتخاب  با  نوسازی  و  پیشرفت  جریان  نکردن  آغاز   ⇐ درنتیجه  خود  تاریخی 

بهره برداری از اوضاع خاص زمان

درس دهم )فصل سوم(
دهم

مقاوم سازی اقتصاد
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وضعیت کشورهای اروپایی هم زمان با دورۀ صفویه در ایران:

 تغییر و تحوالت سریع در کشورهای اروپایی

 شکل گیری قدرت های بزرگ در اروپا

⇐ تسریع جریان توسعه در این کشورها  رقابت نظامی و تجاری کشورهای اروپایی با یکدیگر به علت تجهیز ناوگان منجر شد به 

 استعمار سایر ملت ها

 ثروت اندوزی با چنگ انداختن به دارایی ملت ها

 نوسازی صنایع و تولیدات خود در رقابت با یکدیگر

 ت( وضعیت اقتصاد ایران در دوران حکومت قاجار

فرصت طالیی ایران برای جبران کاستی ها و پیشرفت با توجه به نا کفایتی حکام قاجار میسر نشد، چرا که تالش حاکمان صرف موارد زیر می شد:

 تحکیم پایه های حکومت خود

 افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم

 اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان

 تأمین هزینه های گزاف دربار 

 سفرهای خارجی و تجمالت

نکته: زمان قاجاریه، دوران طالیی یا فرصت طالیی برای جبران عقب ماندگی از کشورهای اروپایی بود.

عواملی که باعث شد تا در زمان قاجار صدمات جدی بر ساختار اقتصاد ایران وارد شود:

 1- از دست رفتن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایران

 ٢- هزینه های سنگین شکست در جنگ ها 

 3- عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آن ها 

 4- بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی )استفاده نکردن از منابع تولیدی کشور( 

 5- سیاست های رکودی و انقباضی )افزایش بیش ازحد مالیات( 

 ۶- عدم برنامه ریزی و قانون گذاری صحیح اقتصادی 

 7- اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری 

 8- تأسیس بانک های روسی و انگلیسی

 9- واردات زیاد کاالهای خارجی
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در آن زمان حرکت های ملی - مذهبی برای اصالح اوضاع کشور شکل گرفت ولی نتوانست تغییری در اقتصاد ایران ایجاد کند. مانند:

 تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی- اداری توسط امیرکبیر

 تأسیس شرکت اسالمیه و تحریم کاالهای خارجی توسط علمای اصفهان

 تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی1

 بیانیه های حمایت از تولید ملی

 ث( اقتصاد ایران از 1300 تا 1357 )دوران پهلوی(

این دوره با حکومت رضاخان و تشکیل حکومت پهلوی شروع شد و تا زمان انقالب اسالمی ادامه داشت. در این زمان روند افول اقتصاد ایران تشدید شد.

ویژگی های اقتصاد ایران در دوران حکومت پهلوی:

 1- جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود

 ٢- وابستگی اقتصاد به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود

 ٣- تعدی حکومت بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی

 4- واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان

 5- اجرای برنامۀ موسوم به انقالب سفید )آخرین لطمه بر بدنۀ اقتصاد کشاورزی و روستایی(

 ۶- نبود تغییر در اقتصاد ایران علی رغم ایجاد زمینه های قانونی )قانون تجارت، قانون تعاونی ها و ...(، زیرساخت های مواصالتی )خط آهن، پل، راه(، 

گسترش مدارس و بهبود بهداشت

 7- ضعف در اقتصاد با وجود امنیت نسبی

 8- نوسازی و توسعه ایران به صورت ظاهری و سطحی با صنایع مونتاژ

⇐ تبدیل ایران به بازار مصرفی کشورهای توسعه یافته و وابستگی دولت به آن ها و غفلت از اقتصاد مردمی  9- افزایش درآمدهای نفتی نتیجه 

⇐ نوسازی سازمان ها و تشکیالت  10- حضور گسترده دولت در عرصه اقتصادی نتیجه  

 11- پدید آمدن نظام نوینی در مالیات گیری و بودجه بندی کشور و بهبود بعضی از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی

  ⇐ ⇐ اجرای طرح های عمرانی متعدد به منظور نمایش توسعۀ کشور  ⇐ افزایش قدرت اقتصادی دولت نتیجه    12- افزایش درآمدهای نفتی نتیجه  

⇐  تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ در عرصۀ اقتصاد ساخت کارخانه ها و مؤسسات زیاد نتیجه  

 13- قرار گرفتن ساختارهای اساسی اقتصاد کشور زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان

 ج( اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی

عوامل به شمار آمدن شاه به عنوان دست نشاندۀ غرب:

 ١- سرباززدن مردم از اطاعت بیگانگان

 2- بیزاری مردم از چپاول منابع ملی

 3- عدم پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت آشکار آمریکایی ها

1 . قرارداد رژی: یکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد. با این قرارداد، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد.
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این دوران با پیروزی انقالب اسالمی شروع شد و تاکنون ادامه دارد. با پیروزی انقالب اسالمی بساط حاکمان وابسته به بیگانگان برچیده شد و ملت ایران با 

تصمیم و عزم خود حرکت به سمت پیشرفت را آغاز کردند. بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی آنچه موردنظر رهبر انقالب اسالمی ایران، امام خمینی )ره( 

و خواستۀ ملت بود در قانون اساسی متجلی شد و تصویر کلی اقتصاد مطلوب ایرانی در آن مشخص شد.

چهارچوب کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور براساس قانون اساسی مشخص می شود.

تأکید بخش اقتصادی قانون اساسی بر:

 اقتصاد مردمی

 نفس سلطۀ بیگانگان و استقالل اقتصادی 

 حقوق اقتصادی شهروندان 

 عدالت اقتصادی 

 اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی

برای عبور از مشکالت اقتصادی و جلوگیری از آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی را تهدید می کند، مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در 

برابر فشارها و تکانه های خارجی، ضروری است.

اصطالحات مورد تأکید اقتصاددانان برای مقاوم سازی اقتصاد:

 1- ثبات اقتصادی

 2- استحکام اقتصادی

 3- تاب آوری اقتصادی

 4- پایداری

 مقاوم سازی اقتصاد

به معنای این است که تمام نیروهای مولد، شرکت ها، مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور روی پای خود بایستند تا در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای 

اساسی و حیاتی را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند. 

اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری و تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایۀ بیگانگان زندگی کنند و به آنان 

⇐ دالوری های ایرانیان در تاریخ نشان دهندۀ این است که ایرانیان مسلمان از این قدرت برخوردارند. وابسته باشند. 

  اقتصاد مقاومتی

اقتصادی مردمی، پیشرفته و دانش بنیان است.

در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی - خارجی آسیب پذیر است.

مشکالت اقتصادی و نیازها را با اتکا به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی و استفاده از فرصت های بیرونی رفع می کند.

با تحریم و تهدیدهای دشمنان متوقف نمی شود.

نکته:»استقالل اقتصادی« وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه است.

≠ قطع ارتباط با کشورهای دیگر   تذکر: استقالل اقتصادی 

= تعامل منطقی )مقتدرانه و از روی تدبیر( با دیگر کشورها استقالل اقتصادی 
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کدام یک از موارد زیر در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی صحیح نمی باشد؟- 1

1( اقتصاد مقاومتی، اقتصادی پیشرفته، مردمی و دانش بنیان است که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و خارجی، آسیب ناپذیر است. 

2( وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را نمی توان با نام استقالل اقتصادی شناخت، استقالل اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر 

نیست و هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد. 

3( اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایه ی بیگانگان زندگی کنند. 

4( اقتصاددانان با اصطالحاتی مانند ثابت اقتصادی، استحکام اقتصادی، تاب آوری اقتصاد و پایداری پر مقاوم سازی اقتصادی تأکید می کنند.

به ترتیب، هر کدام از ویژگی های زیر، مربوط به کدام یک از دوره های ایران است؟- 2

الف( حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش 

درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند. 

ب( در این دوران دولت نظامی نوینی را در بودجه بندی کشور ایجاد کرد. 

به  امتیازها  اعطای  و  اقتصادی  قانون گذاری  و  برنامه ریزی  نبودن  انقباضی،  و  رکودی  سیاست های  مانند  اقداماتی  دوران  این  در  ج( 

شرکت ها و کشورهای استعماری، آسیب های توان فرسایی بر اقتصاد ایران وارد کرد. 

2( الف( قاجار ب( پهلوی ج( پهلوی  1( الف( صفویه ب( پهلوی ج( قاجار 

٢( الف( قاجار ب( صفویه ج( پهلوی 3( الف( صفویه ب( قاجار ج( پهلوی 

عبارت کدام گزینه در خصوص دوران حکومت صفویه نادرست است؟ - 3

1( در نیمه ی اول حکومت صفویه، عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

هماهنگی داشت. 

2( در دوره ی پایانی حکومت صفویه، اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد. 

و  باقی مانده  مساجد  کاروانسراها،  علمی،  مدارس  بازارها،  بندرها،  عمران  و  زیربناها  از  می توان  صفویه  حکومت  اواسط  تا  را  ایران  اقتصاد  آبادانی  و  رونق   )3

فعالیت های خیریه ها درک کرد. 

4( ایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها از دست داد.

سواالت تستی

درس دهم )فصل سوم(
دهم
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کدام گزینه در ارتباط با مسیر تاریخی اقتصاد ایران نادرست است؟ - 4

1( ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی و قرار گرفتن در چهارراه بین المللی، از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است. 

2( علی رغم آبادانی اقتصاد ایران در دوره ی اول صفویه که از زیربناها و عمران بندرها و ... مشخص است، در دوره ی پایانی این حکومت، اقتصاد ایران به تدریج 

ضعیف شد. 

3( درآمدهای نفتی، با تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی در دوران قاجار باعث شد تا مشکالت و بیماری های 

اقتصاد ایران بیشتر شود. 

4( پیروزی انقالب اسالمی باعث شد تا مردم به توانمندی خود برای ایجاد تحول پی ببرند و با تالش رهبر خود، اصول اسالمی ایران مدنظر خود را در اقتصاد 

جدید جای دهند.

کدام گزینه با عبارت زیر ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟ - 5

»این نوع اقتصاد، اقتصادی پیشرفته است که در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب ناپذیر است.« 

1( این نوع از اقتصاد سعی می کند که روی پای خود بایستد، در همین راستا ارتباط تجاری خود را با سایر کشورها به حداقل می رساند. 

2( اقتصاد موردنظر سعی می کند با اتکا به ظرفیت های داخلی و قابلیت های خود و با استفاده از فرصت های بیرونی نیازهای خود را برطرف کند. 

3( اقتصاد منظور، همواره مقابل تهدیدات خارجی مقاومت می کند، زیرا هیچ گونه وابستگی به آن ها ندارد و تمامی نیازهای خود را به تنهایی رفع می کند. 

4( هر کشوری نیازمند ارتباط با سایر کشورهای اقتصادهای جهان است لذا در بحث تجارت تأکید بر روی تعامل مقتدرانه با سایر کشورها و با چاشنی تدبیر است.

 در کدام یک از گزینه های زیر، ویژگی اقتصاد ایران از 1300 تا 1357 به درستی آمده است؟- 6

1( ویژگی عمده ی این دوره، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود؛ ضمن این که اقتصاد ایران به جای تکیه بر 

پایه های بومی و درون زایی داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها متکی شد. 

2( بخشی از درآمدهای نفتی کشور، صرف ساخت وساز شد، کارخانه ها و مؤسسات زیادی شکل گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ عامل پیشرفت اقتصادی شد. 

3( ایجاد زمینه های قانونی، امنیت نسبی، زیرساخت های مواصالتی، گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود بهداشت توانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری 

و هویتی برهاند. 

4( وارد شدن ایران به شبکه ی اقتصاد جهانی، با شکل گیری صنایع نیمه سنگین که مبتنی بر فناوری و به کارگیری سرمایه های داخلی بود.

کدام یک از عبارت های زیر درست می باشد؟ - 7

1( در دهه ی دوم انقالب اسالمی، به ثمر رسیدن بسیاری از طرح های اقتصادی و مولد، تولید ناخالص

ملی و درآمد سرانه ی کشور را بهبود بخشید. 

2( آغاز اجرای سند چشم انداز بیست ساله ی کشور، طرح اولین شعارهای سال- که اغلب مضامین اقتصادی داشت- ابالغ بیش از سی سیاست کلی و ... در 

دهه چهارم انقالب اسالمی رخ داد. 

3( در شعارهای سال 1390 و 1391 به ترتیب بر مسئله ی جهاد اقتصادی و انضباط اقتصادی تأکید شده است. 

4( تحریم مالی شامل مانع تراشی در مقابل مبادالت مالی، بانک ها و بیمه ها می باشد.
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کدام گزینه پاسخی صحیح به پرسش های زیر می دهد؟- 8

الف( کدام یک نتیجه گیری صحیحی از عبارت »دستیابی به فناوری های مختلف کار ساده ای نیست و نیازمند هزینه های فراوان است.« می باشد؟ 

ب( در چه صورت کاالی خارجی وارد می شود؟ 

ج( توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها ....... 

د( تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی مربوط به دوران کدام حکومت است؟ 

1( الف( کشورها فناوری های خود را به دیگران در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهند ب( درصورتی که نمونه ی داخلی آن گران تر و بی کیفیت تر باشد ج( قاجار 

2( الف( کشورها فناوری های خود را به دیگران در اختیار دیگر کشورها قرار نمی دهند ب( درصورتی که نمونه ی داخلی آن گران تر و بی کیفیت تر باشد ج( پهلوی 

3( الف( کشورها تالش می کنند تا خود به این فناوری ها دست پیدا کنند و آن را بدون هزینه به دست بیاورند ب( درصورتی که نمونه ی داخلی آن باکیفیت تر و 

ارزان تر باشد ج( قاجار 

4( الف( کشورها تالش می کنند تا خود به این فناوری ها دست پیدا کنند و آن را بدون هزینه به دست بیاورند ب( درصورتی که نمونه ی داخلی آن باکیفیت تر و 

ارزان تر باشد ج( پهلوی

 کدام عبارت ها صحیح هستند؟- ۹

الف( معدود حرکت های مذهبی و ملی مثل تأسیس شرکت اسالمیه و دارالفنون نتوانست از صدمات دوران قاجاریه بکاهد. 

ب( پس از جنگ، سعی شد تا دولت به وظایف و نقش اصلی خود بازگردد و مشارکت خود را در اقتصاد بیش تر کند.

ج( سازمان های جهانی و بین المللی باهدف هموار کردن تجارت بین کشورها، تنظیم روابط آن ها و کسب سود مالی فعالیت می کنند. 

د( درگذشته هیچ ایرانی تصور نمی کرد که بتواند قهوه ی برزیلی را استفاده کرد گرچه این موضوع امروزه بسیار عادی تلقی می شود. 

4( ج- د 3( الف- د  2( ب- ج   1( الف- ب   

کدام عبارت ها نادرست است؟- 10

الف( مردم موظف هستند ثروت های به دست آمده از راه های نامشروع یکدیگر را در صورت مشخص بودن صاحب آن ها به وی رد کنند 

و یا به بیت المال بدهند. 

ب( سیاست های رکودی و انقباضی، نبود برنامه ریزی، تأسیس بانک های انگلیسی و روسی، اعطای امتیازات به کاالهای خارجی، باعث 

صدمات جدی در دوران قاجار شد. 

ج( در مراحل اولیه ی انقالب صنعتی در اروپا که همراه با پیشرفت سریع اروپاییان بود، ایران به دلیل وضعیت خاص سیاسی- اجتماعی 

خود از توسعه و تحول بازماند. 

د( دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با کشورهای آسیایی هم چون ایران، در زمان صفویه، پرداختند. 

4( ج- د 3( ب- ج  2( الف- د  1( الف- ب  

کدام گزینه در ارتباط با مسیر تاریخی اقتصاد ایران درست است؟- 11

1( ایران به علت قرارگیری در چهارراه بین المللی و محل تالقی سه قاره، در اقتصاد دنیای امروز جایگاه ویژه ای دارد. 

2( در دوره ی دوم حکومت صفویۀ عیاشی حاکمان به اوج خود رسید و ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد. 

3( آخرین لطمه بر بدنه ی کشاورزی و اقتصاد روستایی در زمان پهلوی با اجرای برنامه ی موسوم به انقالب سفید زده شد. 

4( با شکل گیری نظام جمهوری اسالمی، آنچه موردنظر امام )ره( و مردم بود در قانون اساسی تجلی یافت و تصویری از خطوط کلی اقتصاد مطلوب اسالمی در 

آن درجه شد.
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کدام گزینه دو ست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ )به ترتیب(- 12

الف( میشل فوکو انقالب ایران را انقالبی ضداستعماری و برخاسته از اراده ی مردم می داند. 

ب( عقب ماندگی ایران در زمان قاجار را می توان ناشی از تصور نادرست حاکمان زمان از جهان دانست. 

ج( سبد بازار، پسته ای از کاالهای گوناگون است که توسط عده ی خاصی از مردم مصرف می شود. 

د( یکی از نقش های مهم پول در کنار سایر وظایفی که ادا می کند، وسیله پرداخت در مبادالت است. 

هـ( نرخ بیکاری از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال ضرب در صد به دست می آید. 

و( با کاهش تولید و پدید آمدن تورم، کارگران کمتری موردنیاز است و همین امر در مورد سرمایه نیز صادق است. 

2( ص- غ- غ- ص-ص -غ  1( غ- ص- ص –غ –غ – ص 

4( ص-غ - ص-غ - ص- غ 3( غ- ص-غ – ص –غ – ص 

کدام گزینه پاسخ درستی به دو پرسش زیر می دهد؟ - 13

الف( نتیجه ی اقدامات مذهبی و ملی افرادی همچون امیرکبیر در دوران قاجار چه بود؟ 

ب( برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب های دوران کنونی ....... ضروری است. 

1( الف( این اقدام ها آن گونه که بایدوشاید ثمربخش نبودند ب( مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشیدن به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی 

2( الف( باعث بهتر شدن اوضاع و تسهیل شرایط شد ب( مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشیدن به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی 

3( الف( باعث بهتر شدن اوضاع و تسهیل شرایط شد ب( همکاری با جهان و ایجاد روابط دوستانه با آن ها جهت کمک به خود و دنیا 

4( الف( این اقدامات آن گونه که بایدوشاید ثمربخش نبودند ب( همکاری با جهان و ایجاد روابط دوستانه با آن ها جهت کمک به خود و دنیا

کدام عبارت ها نادرست هستند؟ - 14

الف( در زمان پهلوی برای نمایش ظاهری توسعه برخی طرح های عمرانی پایه ریزی شد. 

ب( تورم مثبت می تواند نشان دهنده ی کاهش قدرت خرید یا افزایش آن باشد. 

ج( رسیدهای دریافت شده از تجار معتبر در واقع اولین اسکناس های تاریخ بودند. 

د( همان طور که رکود باعث افزایش نرخ بیکاری می شود، تورم باعث کاهش آن خواهد شد. 

4( الف- ج 3( ب- د  2( ج- د   1( الف- ب  

کدام گزینه در ارتباط با مسیر تاریخی اقتصاد ایران نادرست است؟- 15

1( ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی و قرار گرفتن در چهارراه بین المللی از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است. 

2( علی رغم آبادانی اقتصاد ایران در دوره ی اول صفویه که از زیربناها و عمران بندرها و ... مشخص است؛ در دوره ی پایانی این حکومت، اقتصاد ایران به تدریج 

ضعیف شد. 

3( درآمدهای نفتی، با تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی در دوران قاجار باعث شد تا مشکالت و بیماری های 

اقتصاد ایران بیشتر شود. 

4( پیروزی انقالب اسالمی باعث شد تا مردم به توانمندی خود برای ایجاد تحول پی ببرند و با تالش رهبر خود، اصول اسالمی ایران مدنظر خود را در اقتصاد 

جدید جای دهند.
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کدام گزینه با عبارت زیر ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟- 16

»این نوع اقتصاد، اقتصادی پیشرفته است که در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب ناپذیر است.« 

1( این نوع از اقتصاد سعی می کند که بر پای خود بایستد، در همین راستا ارتباط تجاری خود را با سایر کشورها به حداقل می رساند. 

2( اقتصاد موردنظر سعی می کند با اتکا به ظرفیت های داخلی و قابلیت های خود و با استفاده از فرصت های بیرونی نیازهای خود را برطرف کند. 

3( اقتصاد منظور، همواره در مقابل تهدیدات خارجی مقاومت می کند، زیرا هیچ گونه وابستگی به آن ها ندارد و تمامی نیازهای خود را به تنهایی رفع می کند.

4( هر کشوری نیازمند ارتباط با سایر کشورهای اقتصادهای جهان است، لذا در بحث تجارت تأکید بر روی تعامل مقتدرانه سایر کشورها و با چاشنی تدبیر است.

ویژگی عمده ی اقتصاد در دوران سلسله پهلوی چه بود؟ - 17

1( اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ بود. 

2( اقتصاد به تدریج رو به ضعف نهاد و حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف تاریخی خود تصور درستی نداشتند. 

3( ویژگی این دوره جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود. 

4( ایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها، از دست داد و تالش حاکمان صرفًا برای تحکیم پایه های حکومت خود بود.

کدام گزینه دربردارنده ی گروه ویژگی هایی است که کشوری را به وضعیت »استقالل اقتصادی« نزدیک می کند؟ - 18

1( امکان تأمین کلیه ی نیازهایش را در داخل فراهم کند- به کشوری وابستگی سیاسی نداشته باشد- از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد. 

2( »وابستگی اقتصادی« به کشوری نداشته باشد- نتواند کاالی خاصی را صادر کند- از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد. 

3( از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد.- امکان تأمین کلیه ی نیازهایش را در داخل فراهم کند- به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجهی بیش تر 

داشته باشد. 

4( منابع تأمین کاالهای صادراتی با بازارهای فروش کاالهایش را متنوع کند- از وضعیت »تک محصولی« فاصله بگیرد- همه ی نیازهایش را در داخل فراهم نماید.

به ترتیب هر یک از موارد زیر، مربوط به کدام بخش از تاریخ معاصر ایران است؟- 1۹

»عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آن ها- اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری- تکیه ی اقتصادی ایران به 

بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ- برچیده شدن بساط حاکمان وابسته به بیگانه- حاکم شدن ملت ایران بر سرنوشت خود- نوسازی 

ایران با صنایع مونتاژ- پدید آمدن نظام نوین در مالیات گیری و بودجه بندی کشور« 

1( از 1300 تا 1357 هـ. ش- از 1300 تا 1357 هـ. ش- سال های قبل از 1300 هـ. ش- از 1300 تا 1357 هـ. ش- بعد از پیروزی انقالب اسالمی- بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی- بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

2( سال های قبل از 1300 هـ. ش- از 1300 تا 1357 هـ. ش- از 1300 تا 1357 هـ. ش- بعد از پیروزی انقالب اسالمی- از 1300 تا 1357 هـ. ش- از 1300 

تا 1357 هـ. ش- سال های قبل از 1300 هـ.ش 

3( سال های قبل از 1300 هـ. ش- سال های قبل از 1300 هـ. ش- سال های قبل از 1300 هـ. ش- بعد از پیروزی انقالب اسالمی- بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی- از 1300 تا 1357 هـ. ش- بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

4( سال های قبل از 1300 هـ. ش- سال های قبل از 1300 هـ. ش- از 1300 تا 1357 هـ. ش- بعد از پیروزی انقالب اسالمی- بعد از پیروزی انقالب اسالمی- 

از 1300 تا 1357 هـ. ش- از 1300 تا 1357 هـ. ش
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هریک از گزاره های زیر به ترتیب به کدام یک از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اشاره دارد؟- 20

الف( برنامه های دولت، زمینه ساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. 

ب( افزایش قدرت تولید و انتخاب زنجیره های اقتصادی دارای مزیت باید به عنوان محور حرکت اقتصادی موردتوجه قرار گیرد. 

پ( اقتصاد مقاوم همچنآن که در مقابل موانع بیرونی استحکام الزم را حفظ می کند، باید به برطرف کردن ضعف های درونی نیز بپردازد. 

1( اقتصاد دانش بنیان- پیشرو، مولد و فرصت ساز- مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات 

2( اقتصاد مردمی- توان تحریم شکنی- مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری 

3( اقتصاد دانش بنیان- توان تحریم شکنی- مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات 

4( اقتصاد مردمی- پیشرو، مولد و فرصت ساز- مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری

چند مورد از عبارات زیر مربوط به رویدادهای اقتصادی دوره ی پهلوی است؟- 21

- بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی

- گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت

- توسعه با صنایع مونتاژ

- اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری

- اقدامات محدود مذهبی و ملی

1 )4  2 )3  3 )2   4 )1

تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف با چه وضعیتی در تاریخ اقتصاد ایران بود؟ - 22

1( تالش حاکمان قاجار صرفًا برای تحکیم پایه های حکومت خود و افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم بود. 

2( اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خود جدا شد. 

3( حاکمان اقتصاد ایران به دلیل نداشتن تصور درست از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود نتوانستند جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

4( در نیمه ی اول حکومت صفویه عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های کشور هماهنگی داشت.

چه تعداد از عبارات زیر نادرست هستند؟- 23

الف( سازمان های بین المللی که در قرن نوزدهم شکل گرفتند، مجموعه ای از پیمان های سیاسی بودند که با فراز و نشیب هایی همراه شدند. 

ب( تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق یا نسبی همیشه برای کشورها سودآور است. 

ج( جنگ ها و تحریم های اقتصادی قرن های اخیر و رفتار خودخواهانه ی برخی کشورها موجب شده است تا اقتصاددانان به اهمیت 

خودکفایی در برخی از تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تأمین آن ها از خارج تأکید کنند. 

د( دولت ها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون، برخوردهای گوناگون و گاه متعارضی با مسئله تجارت بین الملل داشته اند.

4( صفر  1 )3  3 )2   2 )1
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کدام یک از راه های رسیدن کشور به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نمی باشد؟- 24

1( از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد. 

2( به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد. 

3( منابع تأمین کاالهای وارداتی با بازارهای فروش کاالهای صادراتی را محدود کند. 

4( با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمینی برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند.

کدام گزینه، متضمن پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- 25

الف( کدام مورد، در رابطه با استقالل اقتصادی درست است؟ 

ب( کدام مورد، مربوط به نقش دولت در اقتصاد امروز جامعه است؟ 

ج( چون بدون داشتن نیروهای متخصص و متعهد، انجام سرمایه گذاری ها و کسب استقالل اقتصادی میسر نیست بنابراین: 

د( گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، وظیفه ی مهم کدام سازمان بین المللی است؟

1( الف( وابستگی هر کشور به کشور دیگر به معنای وابستگی اقتصادی است. ب( جمع آوری مالیات برای تأمین هزینه های مربوط به فعالیت های اجتماعی و 

دفاعی ج( باید به دیر بازدهی رسیدن این سرمایه گذاری ها و زمان طوالنی آن را تحمل نمود. د( سازمان تجارت جهانی 

2( الف( عدم وابستگی اقتصادی را نمی توان معادل استقالل اقتصادی دانست. ب( مقابله با تورم، حفظ ثبات اقتصادی هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه 

اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل ج( به نظر می رسد که مهم ترین سرمایه گذاری های دولت سرمایه گذاری اجتماعی است. د( موسسه ی مالی بین المللی 

3( الف( استقاللی اقتصادی همانند استقاللی، سیاسی به معنای عدم وابستگی اقتصادی است. ب( حفظ نظم و امنیت و مدافع ملت در مقابل دشمنان داخلی و 

خارجی ج( باید درآمدهای حاصل از منابع اقتصادی و طبیعی را برای تولید کاالهای سرمایه ای و کاالهای تکمیلی مصرف نمود. د( بانک بین المللی توسعه و ترمیم

4( الف( وابستگی اقتصادی به معنای عدم استقالل اقتصادی است. ب( پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر هزینه های جاری دولت، به عالوه 

به سرمایه گذاری های زیربنایی است،  پرداختن  اقتصادی که مستلزم  از فعالیت های  اقدامات خاص در مواقع قحطی و گرانی ج( بهره برداری مطلوب  اعمال 

ضروری می باشد. د( سازمان بین المللی توسعه

 در کدام گزینه، پاسخ پرسش های زیر به درستی ذکرشده است؟ - 26

الف( کدام عامل در قرن گذشته محدودیت های بیشتری را برای بشر فراهم کرده است؟ 

ب( به کدام دلیل انسان در بهره برداری از منابع و امکانات ملزم به انتخاب است؟ 

ج( انسان ها بنا بر فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال بیش ترین منافع و کمترین هزینه و ضرر هستند. . در این رابطه کدام 

مورد به انتخاب نادرست می انجامد؟

1( الف( ناشناخته بودن بسیاری از منابع، امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی ب( به دلیل کاربردهای گوناگون منابع و عوامل تولید کمیاب ج( اشتباه در روش 

انتخاب )هزینه- فایده( 

2( الف( استفاده ی بی رویه از منابع و امکانات در دسترس ب( به دلیل محدودیت هایش نمی تواند همه ی آنچه را می خواهد، هم زمان و همیشه داشته باشد ج( 

اشتباه در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها 

تعیین فهرست کامل  انسان در  نامحدود مادی ج( خطای  نیازهای  انسان در رفع  انسانی ب( سیری ناپذیری  3( الف( کمیابی امکانات و ثروت های طبیعی و 

هزینه ها و ضررها و میزان آن ها 

4( الف( محدود بودن دانش فنی بشر ب( به دلیل مشکل کمبود منابع و داشته های اندک انسآن که او را با محدودیت های بسیاری مواجه کرده است ج( عقالنیت 

محدود انسان در فروش تعیین هزینه ها و منافع
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کدام یک از موارد زیر در دوران پهلوی اتفاق نیفتاده، هم چنین بگویید کدام گزینه، خارج از چارچوب سیاست های اجرایی اصل - 27

44 قانون اساسی است؟ )به ترتیب(

2( توسعه ی اقتصادی- تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ  1( رشد مصرف گرایی- جذب سرمایه گذاری خارجی  

4( بهبود برخی از شاخص های اقتصادی- جذب سرمایه گذاری خارجی 3( گسترش برخی صنایع- افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی  

 کدام گزینه در رابطه با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نادرست است؟ - 28

2( درون زایی- مدیریت مصرف و بهره وری حداقلی 1( برون گرایی و گسترش ارتباطات- درون زایی 

4( توزیع عادالنه ثروت و درآمد- اقتصاد مردمی 3( پیشرو، مولد و فرصت ساز- توان تحریم شکنی 

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )ع( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟- 2۹

 باعث 
ً
الف( اقتصاددانان، هزینه های آموزش وپرورش و با هزینه های عمران و آبادانی را نوعی سرمایه گذاری می دانند، چرا که مستقیما

افزایش تولید کشور می شوند. 

ب( صادرات کاال به خارج سبب می شود که مصرف کنندگان ارز الزم برای پرداخت بهای کاالهای ضروری وارداتی را به دست آورند. 

ج( اقتصاد ایران از 1300 تا 1356: روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و سلسله ی پهلوی تشدید شد و تا قبل از پیروزی انقالب 

اسالمی به پایان رسید. 

د( قانون اساسی در هر کشوری چارچوب کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را معلوم می سازد. تمام قوانین و ضوابط در آن 

جامعه بر اساس روح حاک بر قانون اساسی تدوین می شود. 

4( غ- ص- ص-ص 3( ص- ص-غ – ص  2( غ- غ- ص- ص   1( غ- ص-غ – ص 

اگر رشد اقتصادی منبع درونی نداشته باشد و عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی کشور به بیرون وابسته باشد، در شرایط بحرانی - 30

مثل تحریم، دشمن با محدود کردن عوامل اصلی پیشرفت، کشور را با مشکالت بسیاری روبه رو می کند. به همین دلیل: 

1( اقتصاد کشور برای مقاوم سازی بیش تر، تقویت ساختارها، حفظ و برطرف سازی موانع پیشرفت و شتاب بیش تر، باید از سرمایه گذاری خارجی در سطح وسیع استفاده کند. 

2( عوامل اصلی تولید در اقتصاد کشور به عنوان محرک اصلی پیشرفت باید از درون کشور نشات بگیرد تا با خروج منابع خارجی، رشد و پیشرفت کشور متوقف نشود. 

3( آنچه در درون کشور تولید می شود، در سطح گسترده به کشورهای متعدد جهان با اولویت کشورهای پیشرفته وی شرکای تجاری بزرگ صادر شود تا حضور و 

نقش کشور در عرصه اقتصاد بین الملل جدی تر و پررنگ تر شود. 

4( استفاده از ظرفیت ها و فرصت های بیرونی و سرمایه گذاری خارجی به عنوان عنصر اساسی مقاوم سازی اقتصادی موجب ارتقاء توان تولید و خلق فرصت های جدید می شود.

کدام یک از عبارت های زیر صحیح می باشد؟ - 31

1( اصواًل ریل گذاری قانونی، تأیید و تصویب برنامه ها بر عهده قوه قضاییه و برقراری نظم، سالمت، پیشگیری و برخورد با مفاسد و اقدامات غیرقانونی با قوه مقننه است. 

2( قانون اساسی در هر کشوری چارچوب نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را معلوم می سازد، تمام قوانین و ضوابط در آن جامعه بر اساس روح حاکم بر 

قانون اساسی تدوین می شود. 

3( فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی که شامل اصول چهل و سوم تا پنجاه  و پنجم می شود، با عنوان امور مالی به مسائل اقتصادی کشور پرداخته است. 

4( در دوران پهلوی، بی کفایتی و عیاشی گام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد.
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در رابطه با نقش دولت در جریان توسعه ایران در چند قرن اخیر، کدام مورد پاسخ پرسش های زیر است؟- 32
از اوضاع خاص آن زمان،  انتخاب روش درست و بهره برداری  با  نتوانستند  ایران  الف( در کدام دوره و به کدام دلیل حاکمان وقت 

جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند؟ 
ب( در کدام دوران و به کدام دلیل بیماری اقتصاد ایران تشدید شد؟

1( الف( در سال های قبل از 1300 هجری که قدرت های بزرگ اروپایی باهدف ثروت اندوزی، به دارایی های سایر ملت های جهان چنگ انداختند. ب( از دوران 
حکومت پهلوی تا زمان پیروزی انقالب اسالمی؛ زیرا با افزایش درآمدهای نفتی، قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت و به عنوان یک کارفرمای بزرگ در عرصه 

اقتصاد مطرح شد. 
2( الف( در سال های بعد از 1300 هجری شمسی و در دوران قاجار؛ زیرا بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج خود رسیده بود. ب( در سال های اول بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی که قدرت های بزرگ، محاصره اقتصادی ایران را باهدف تضعیف توان اقتصادی و دفاعی کشور آغاز کردند. 
3( الف( در دوران حکومت سلسله زند و اواسط حکومت صفوی ؛ زیرا حمله افغان و کشورگشایی نادر و دست اندازی به حکومت هند، ایران را تضعیف کرده بود. 

ب( در ماه های پایانی حکومت پهلوی که وابستگان به دربار با استقراض از بانک ها بسیاری از ذخایر کشور را به خارج منتقل کردند و گریختند. 
4( الف( در دوره ی پایانی حکومت صفویه؛ زیرا حاکمان وقت تصور درستی از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود نداشتند. ب( در دوران حکومت پهلوی 
در فاصله سال های 1300 تا 1357 که درآمدهای نفتی، ایران را به بازار مصرفی کاالهای کشورهای پیشرفته تبدیل کرده بود و دولت به درآمدهای نفتی متکی 

بود و از اقتصاد مردمی غافل شد.

در کدام یک از گزینه های زیر، ویژگی اقتصاد ایران از 1300 تا 1357 به درستی آمده است؟- 33
1( ویژگی عمده ی این دوره، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود، ضمن این که اقتصاد ایران به جای تکیه بر 

پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها متکی شد. 
2( بخشی از درآمدهای نفتی کشور، صرف ساخت وساز شد، کارخانه ها و مؤسسات زیادی شکل گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ عامل پیشرفت اقتصادی شد. 
3( ایجاد زمینه های قانونی، امنیت نسبی، زیرساخت ای مواصالتی، گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود بهداشت توانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری 

و هویتی برهاند. 
4( وارد شدن ایران به شبکه ی اقتصاد جهانی، با شکل گیری صنایع نیمه سنگین که مبتنی بر فناوری و به کارگیری سرمایه های داخلی بود.

در کدام دوره، ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد و تشدید روند افول حکومت ایران - 34
در چه برهه ای از زمان شروع شد؟ 

2( دوران قاجار- زمان پهلوی و تکیه ی اقتصاد بر بیگانگان  1( دوران پهلوی- اواخر حکومت صفویه و حمله ی افغان ها   
4( دوران قاجار- اواخر حکومت صفویه و حمله ی افغان ها 3( دوران پهلوی- زمان پهلوی و تکیه ی اقتصاد بر بیگانگان  

مسیر - 35 و  گذاشته  سر  پشت  در  مهمی  نشیب های  و  فراز  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  نظر  از  کشور،  اخیر،  قرن  چند  طول  در 
دشواری را طی کرده است، زمانی که جوامع اروپایی با پشت سر گذاشتن مراحل اولیه »انقالب صنعتی« در مسیر توسعه و پیشرفت های 

سریع قدم بر می داشتند، ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی خود: 
1( خواستار تالش برای پیشرفت کشور بود ولی این خواسته مطلوب »استعمارگران« نبود. 

2( در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از »توسعه و تحول« بازماند. 
3( اقتصاد ایران نیز به رونق و شکوفایی رسید ولی این به معنای عادالنه بودن حکومت هایی که با دریافت خراج و تحمیل هزینه های خود مشکل ساز برای ملت 

بودند نبوده است. 
4( با به دست آوردن فرصت طالیی برای جبران عقب ماندگی از اروپا، به عمران و آبادانی و ساخت زیرساخت ها پرداخت ولی با آغاز جنگ جهانی دوم این تالش ها 

متوقف شد.
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تأثیرات منفی اجرای برنامه ی موسوم به »انقالب سفید« توسط حکومت پهلوی، بر کدام بخش از اقتصاد جامعه مشاهده گردید؟ - 36

4( نظام اداری 3( اقتصاد صنعتی  2( اقتصاد روستایی   1( نظام مالیاتی  

تأثیرات 700 سال دوران شکوفایی تمدن اسالمی بر اقتصاد ایران و جهان، کدام است؟- 37

1( پیشرفت اندیشه ی اقتصادی، تأمین مالی تولید علم، عمرانی و آبادانی و ساخت زیرساخت ها و موقوفات

2( یکپارچگی سیاسی و اقتصادی مستقل و هماهنگ با سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی 

3( عمران بنادر و بازارها، تشکیل مدارس علمی و مساجد، فعالیت های عام المنفعه و تأسیس بانک های توسعه ای 

4( تأسیس حکومت ها و سلسله های بزرگ، توسعه و گسترش مرزهای ایران باستان و احداث جاده ابریشم و تجارت با روم

کدام مورد از اصطالحاتی که اقتصاددانان بر مقاوم سازی اقتصاد تأکیددارند، مربوط نیست؟- 38

2( ثبات اقتصادی- پایداری 1( استحکام اقتصادی- تاب آوری اقتصادی 

4( تاب آوری اقتصادی- پایداری 3( استحکام اقتصادی- قدرت اقتصاد 

اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده چه واکنشی نشان می دهند به کدام عامل بستگی دارد؟- 3۹

4( توان اقتصادی 3( توان علمی  2( توان نظامی  1( به قدرتمند بودن  

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - 40

الف( جملۀ )حاکمان وقت از موقعیت جهانی و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و بدین دلیل نتوانستند با انتخاب روش 

درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند( در رابطه با کدام دوره است؟ 

ب( در کدام دوران ایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها از دست داد؟

2( الف( قاجاریه ب( صفویه ج( زندیه 1( الف( صفویه ب( قاجاریه ج( پهلوی 

4( الف( پهلوی ب( صفویه ج( قاجاریه 3( الف( صفویه ب( زندیه ج( قاجاریه 

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - 41

الف( کدام یک از موارد، از دالیل جایگاه ویژه اقتصادی ایران از دوره باستان نیست؟ 

ب( کدام یک از موارد، نشان از بزرگی اقتصاد ایران در دوره باستان دارد؟

1( الف( وسعت و پهناوی جغرافیایی ب( تجارت با چین و روم

2( الف( برخورداری از منابع طبیعی ب( جادۀ ابریشم 

3( الف( قرار گرفتن در چهارراه بین المللی ب( پهناوری مرزهای ایران باستان

4( الف( منابع زیرزمینی فراوان ب( لشکرکشی ها و جنگ
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حاکمان وقت صفویه از موقعیت جهان و وظایف .......... خود تصور .......... به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست و - 42

........... جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

2( مهم خود- نادرستی نداشتند- بهره برداری از اوضاع جهان 1( خطیر تاریخی- درستی نداشتند- بهره برداری از اوضاع خاص 

4( بزرگ- درستی داشتند ولی- بهره برداری از اوضاع تاریخی 3( درست- مبهمی داشتند- بهره برداری از اوضاع سیاسی 

به چه جهت حاکمان صفویه نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از شرایط درست توسعه را آغاز کنند؟- 43

1( به وابستگان و خادمان خود امتیازات مختلف اعطا می کردند. 

2( برای تأمین هزینه های دربار، از مردم مالیات سنگین می گرفتند. 

3( تصور درستی از شرایط جهان و وظایف خطیر تاریخی خود نداشتند.

4( تالش های عمرانی بسیار کردند، ولی تنها به خلق آثار هنری و معماری می پرداختند.

حاکمان صفویه ................... و بدین جهت نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از شرایط، توسعه را آغاز کنند.- 44

1( به وابستگان و خادمان خود امتیازات مختلف، اعطا می کردند.

2( برای تأمین هزینه های دربار، از مردم مالیات سنگین می گرفتند.

3( تصور درستی از شرایط جهان و وظایف خطیر تاریخی خود نداشتند

4( تالش های عمرانی بسیار کردند، ولی تنها به خلق آثار هنری و معماری می پرداختند.

دوران حکومت صفویه در ایران مصادف با ........... بود.- 45

1( شروع استعمار کشورهای جهان، توسط قدرت های بزرگ منطقه

2( شکل گیری قدرت های بزرگ در اروپا و رقابت آنان در نوسازی صنایع و تولیدات خود در کشورهای مستعمره.

3( شکل گیری و رقابت قدرت های اروپایی و درگیری آنان با یکدیگر، در نتیجه از بین رفتن منابع مادی این کشورها. 

4( رقابت نظامی و تجاری قدرت های اروپایی و استعمار و چپاول سایر ملت ها و از سویی دیگر، رقابت در نوسازی صنایع.

شرایط و سیاست های اقتصادی ایران در زمان قاجار چگونه بود؟- 46

1( حاکمان وقت از موقعیت جهان درک درستی نداشتند، در توهمات و خرافات خود غرق بودند و وظایف خطیر تاریخی خود را تشخیص نمی دادند و نتوانستند 

با انتخاب روش درست، از اوضاع خاص آن زمان بهره برداری کرده و پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

2( باال بودن هزینه های شکست در جنگ و عهدنامه های ننگین و جریمه های سنگین آن ها در کنار بی توجهی به سرمایه های سیاسی و اجتماعی و اتخاذ 

سیاست های انقباضی و رکودی با افزایش بیش ازحد مالیات ها و نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی در کنار اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای 

استعماری، تأسیس بانک های روسی، انگلیسی و واردات کاالهای خارجی، آسیب های شدید بر اقتصاد ایران وارد کرد.

3( هزینه های سنگین کشورگشایی و حمله به هندوستان، سبب تضعیف اقتصاد ایران از کانون تحوالت دور ماند؛ زیرا حاکمان درک درستی از موقعیت جهان نداشتند.

4( تأسیس شرکت اسالمیه، تحریم کاالهای خارجی توسط علمای اصفهان تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی ایجاد دارالفنون و نظم مالی و اداری امیرکبیر، توانست 

تا حدودی مسیر توسعۀ ایران را هموار کند.
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کدام گزینه درست است؟- 47

اقتصادی شهروندان و عدالت  اقتصادی، حقوق  بیگانگان و استقالل  اقتصاد مردمی، نفی سلطه  آموزه هایی همچون  بر  قانون اساسی،  اقتصادی  1( بخش 

اقتصادی تأکید شده است.

2( میشل فوکو، متفکر شهر فرانسوی و نویسندۀ کتاب »ایران روح یک جهان بی روح« دربارۀ آنچه خودش از شور و حال انقالب اسالمی ایران در آن ایام دیده بود می باشد.

3( اقدامات محدود مذهبی و ملی، مثل: تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و اداری توسط امیرکبیر، تأسیس شرکت اسالمیه و تحریم کاالهای خارجی توسط 

علمای تبریز، تحریم توتون و تنباکو و لغو قرارداد رژی و بیانیه هایی در حمایت از تولید ملی، متأسفانه چندان اثربخش نبود.

و  باقی مانده  مساجد  کاروانسراها،  علمی،  مدارس  بازارها،  بندرها،  عمران  و  زیربناها  از  می توان  صفویه  حکومت  اواسط  تا  را  ایران  اقتصاد  آبادانی  و  رونق   )4

فعالیت های خیریه ها درک کرد.

کدام گزینه نادرست است؟- 48

1( استقالل اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر است. 

2( هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد. 

3( تعامل با سایر کشورها باید مقتدرانه و از روی تدبیر باشد. 

4( وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه همان استقالل اقتصادی است.

وابسته نبودن اقتصاد ............ به اقتصاد .............. می توان با نام ........... شناخت.- 4۹

2( ملی- بیگانه- ثبات اقتصادی ١( ملی- بیگانه- استقالل اقتصادی 

4( داخلی- خارجی- ثبات اقتصادی 3( داخلی- خارجی- استقالل اقتصادی 

کدام گزینه از ویژگی اقتصاد مقاومتی نمی باشد؟- 50

1( اقتصادی است پیشرفته، مردمی و دانش بنیان 

2( در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و خارجی تا حد زیادی آسیب ناپذیر است.

3( این اقتصاد با اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی استفاده از فرصت های بیرونی نیازها و مشکالت را رفع می کند.

4( اقتصاد مقاومتی با تحریم و تهدید دشمنان به زانو در نمی آید.

کدام گزینه نادرست است؟- 51

1( اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر متخصصان است که حاضر نیستند زیر سایه بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند.

2( اقتصاددانان با اصطالحاتی مانند: »ثبات اقتصادی«، »استحکام اقتصادی«، »تاب آوری اقتصاد« و »پایداری« بر مقاوم سازی اقتصادی تأکید می کنند.

3( اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده، چه واکنشی نشان می دهند، به قدرتمند بودن آنها بستگی دارد.

4( برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی ما را تهدید می کند، مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر 

فشارها و تکانه های خارجی، ضروری است.
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مقاوم سازی تولیدی اقتصاد به معنای آن است که:- 52

1( مجموع منابع، شرکت ها، مؤسسات تولید و خدمات یک منطقه، روی پای خود بایستد تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، کمک سایر مناطق و منابع، 

تمامی نیازهای موردنیاز خودشان را در حد نیاز تولید کنند.

2( مجموع نیروهای مولد، شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور، روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای 

اساسی و حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان باشند.

را  نیازها  مهم ترین  بحران  حالت  در  بتوانند،  هم  کمک  با  غیرتولیدی  و  تولیدی  مؤسسات  و  شرکت های  همراه  به  کشور،  یک  در  موجود  نیروهای  تمامی   )3

حتی المقدور تولید کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.

4( در صورت بروز هرگونه بحران بتواند کلیه عوامل تولید جامعه را برای تولید کاالهای اساسی بسیج کند و نظم الزم را برای تولید کاالهای مهم فراهم آورد، و 

نیازهای درجه دوم را از کشورهای دوست، تأمین نماید.

برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی اقتصاد ملی ما را تهدید می کند: ..............- 53

1( مقاوم سازی اقتصادی و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی ضروری است.

2( تولید هرچه بیشتر منابع اولیه و نیز تقویت نیروی نظامی بازدارنده، ضروری است.

3( صادرات هرچه بیشتر کاال و عدم واردات کاال برابر جلوگیری از خروج ارز ضروری است.

4( گسترش صنایع و تولیدات جهت مقاوم بخشی اقتصاد و عدم وابستگی و ارتباط با کشورهای دیگر الزم است.

هریک از موارد زیر مربوط به کدام دورۀ تاریخی جریان توسعۀ ایران است؟ - 54

الف( حتی ایجاد زمینه های قانونی )مثل قانون تجارت، قانون تعاونی ها و...( و زیرساخت های مواصالتی )مانند: خط آهن( گسترش 

مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت هم نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند. 

ب( این دوره مصادف با دوره تغییر و تحول سریع اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره بود. دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان 

خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار پرداختند. 

ج( بخشی از درآمدهای نفتی صرف ساخت وساز شد، کارخانه ها و مؤسسات زیادی شکل گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در 

عرصۀ اقتصاد مطرح شد.

2( الف( پهلوی ب( صفویه ج( پهلوی 1( الف( قاجار ب( قاجار ج( پهلوی  

4( الف( قاجار ب( صفویه ج( بعد از پیروزی انقالب اسالمی 3( الف( پهلوی ب( صفویه ج( بعد از پیروزی انقالب اسالمی  

عامل تسریع جریان پیشرفت کشورهای اروپایی مصادف با دوران صفویه، چه بود؟- 55

1( گسترش صنایع پایه و بهبود شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشورها.

2( رقابت شدید نظامی و تجاری دولت های اروپایی با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر.

3( محدود شدن دخالت دولت های این کشورها در اقتصاد و افزایش تحرک بخش خصوصی.

4( غلبه بر رقبای پرقدرت خود، از طریق نفوذ به بازارهای جهان و کسب سرمایۀ فراوان.
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مقایسه درست میان نیمۀ اول حکومت صفویه با نیمه پایانی آن در کدام گزینه به درستی آمده است؟- 56

1( در نیمۀ اول حکومت صفویه، عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

هماهنگی داشت، اما در دوره پایانی حکومت صفویه اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد.

2( نیمۀ اول یکپارچگی سیاسی داشت، ولی این یکپارچگی در حوزه اقتصادی روی نداد و در نیمه دوم عالوه بر یکپارچگی اقتصادی نیز دست یافت.

3( نیمۀ اول یکپارچگی سیاسی و اقتصادی داشت، اما با الیه های دینی و اجتماعی و فرهنگی هماهنگی و تناسب نداشت، اما نیمه دوم اقتصاد ایران ضعیف 

شد و از کانون تحوالت دور شد.

4( نیمۀ اول یکپارچگی اقتصادی داشت، ولی این یکپارچگی در حوزه سیاسی روی نداد و در نیمه دوم عالوه بر یکپارچگی اقتصادی به یکپارچگی سیاسی نیز دست یافت.

کدام مورد، در رابطه با اقتصاد دورۀ تمدن اسالمی نادرست است؟- 57

1( شکوفایی اقتصادی در آن دوران نشان از عادالنه بودن اقتصاد اسالمی دارد.

2( تأمین مالی تولید علم، عمران آبادانی و ساخت زیرساخت ها و موقوفات را می توان مشاهده کرد.

3( احکام اقتصادی اسالم پایه قواعد و مقررات اقتصادهای موفق آسیای میانه، آسیای غربی و... فراگرفته بود. 

4( وقف نامه های باقی مانده از زنان مسلمان ایرانی، حجم عظیمی از مالکیت، سرمایه گذاری و مشارکت ایشان را در تولید نشان می دهد.

کدام عبارت نادرست است؟- 58

1( ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهارراه بین المللی، از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.

2( در موقعیتی که در اروپا بربریت حاکم بود و زنان حتی حق مالکیت نداشتند، وقف نامه های باقی مانده از زنان مسلمان ایرانی، حجم عظیمی از مالکیت و 

سرمایه گذاری و مشارکت آن ها را در تولید نشان می دهد.

3( در دورۀ پایانی حکومت صفوی عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصادی یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور 

هماهنگی داشت.

4( تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف با دوران صفویه بود. دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید 

نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند.

در رابطه با »اقدامات اقتصادی دوره پهلوی« کدام مورد نادرست است؟- 5۹

1( در این دوره به رغم وابستگی اقتصاد به خارج، با گسترش برخی صنایع و افزایش تولیدات صنعتی و بهبود برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

ایران گام های بلندی در جهت دستیابی به توسعه برداشت.

و  گیری  مالیات  نوین  نظام  و  کند  نوسازی  را  تشکیالت خود  و  توانست سازمان ها  و  داشت  اقتصاد کشور  در عرصۀ  دولت، حضوری گسترده  دوره  این  در   )2

بودجه بندی را پدید آورد.

3( در نتیجۀ افزایش درآمدهای نفتی، قدرت اقتصادی دولت، افزایش یافت و بخشی از درآمدهای نفتی صرف ساخت وساز شد.

4( کارخانه ها و مؤسسات زیادی شکل گرفت و دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در عرصه اقتصاد مطرح شد.

در دوران پهلوی، با گسترش برخی صنایع و بهبود برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقتصاد ایران: ............. . - 60

1( در جهت کاهش وابستگی و ایجاد زمینه های توسعه گام هایی را برداشت. 

2( به یک اقتصاد کاماًل دولتی تبدیل شد و دولت به شکل یک کارفرمای بزرگ درآمد.

3( به توسعه دست نیافت، ولی زمینه برای افزایش سطح رفاه و توسعه پدید آمد.

4( با رشد مصرف گرایی و افزایش وابستگی، و غفلت از اقتصاد مردمی، بی شماری اقتصاد تشدید شد.
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در دوران پهلوی تحوالت اقتصادی، چون ........ در کشور رخ داد. بخشی از درآمدهای نفتی صرف ساخت وساز شد و دولت ........- 61

1( افزایش درآمدهای نفتی، اجرای طرح های عمرانی متعدد- گام بزرگی در جهت توسعه داشت.

2( نوسازی سازمان و تشکیالت، بودجه بندی و سیستم مالیاتی نوین- به عنوان کارفرمای بزرگ مطرح شد.

3( ایجاد نظم نوینی در مالیات گیری و بودجه بندی- از فرصت طالیی خود برای جبران عقب ماندگی ها استفاده کرد. 

4( ارتقاء سطح دانش و جذب سرمایه گذاری های خارجی- بر کارآمدی و کوچک شدن خود تأکید کرد.

اقتصاد ایران در دوران پهلوی به جای ...........- 62

1( تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگی متکی شد.

2( تکیه بر منابع اولیه خود تمامی مواد اولیه را از خارج وارد می کرد و صادراتی نداشت. 

3( تکیه بر نیروهای کارآمد و متخصص خود، نیروی متخصص را از خارج استخدام می نمود. 

4( تکیه بر منابع زیرزمینی و معادن خود، کلیه نیازهایش را از طریق واردات تأمین می نمود.

ویژگی عمده دوران حکومت پهلوی ................... بود.- 63

1( به اشتباه انداختن ملت، وابستگی شدید و سرسپردگی به قدرت های بیگانه. 

2( غارت و چپاول دسترنج مردم، اداره کشور در جهت وابسته شدن هرچه بیشتر به بیگانگان.

3( کسب منافع شخصی و قدرت طلبی، غارت ثروت های ملت، افول اقتصاد ایران تا زمان پیروزی انقالب.

4( جداشدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود.

در دوران .............................. ایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها از دست داد.- 64

4( زندیه 3( پهلوی  2( قاجاریه  1( صفویه 

در رابطه با اقدامات اقتصادی دورۀ پهلوی، کدام مورد نادرست است؟ - 65

1( کارخانه ها و مؤسسات زیادی شکل گرفتند و دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در عرصۀ اقتصاد مطرح شد.

2( درنتیجۀ افزایش »درآمدهای نفتی« قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت و بخشی از درآمدهای نفتی کشور صرف »ساخت وساز« شد.

3( در این دوره، دولت حضوری گسترده در عرصۀ اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازی کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد. 

درعین حال نظام نوینی را در »مالیات استانی و بودجه بندی« کشور پدید آورد.

4( در این دوره، به رغم »وابستگی اقتصادی به خارج« با گسترش برخی صنایع و افزایش تولیدات صنعتی و بهبود برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی ایران گام های بلندی را در جهت دستیابی به »توسعۀ پایدار« برداشت. 

ویژگی عمدۀ دوران پهلوی چه بود و کدام فعالیت ها در این دوران انجام شد؟ - 66

1( نوسازی و توسعه به صورت ظاهری و سطحی انجام شد.- ایجاد زمینه های قانونی در تجارت، تعاونی ها و زیرساخت های مواصالتی 

2( جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود- گسترش مدارس و دانشگاه ها، بهبود نسبی بهداشت 

3( نوسازی و توسعه به صورت ظاهری و سطحی انجام شد.- نوسازی تشکیالت دولتی- پدید آمدن نظام نوین در بودجه بندی و مالیات

4( جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود- تأسیس بانک های روسی و انگلیسی و سیل ورود کاالهای خارجی. 
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ویژگی عمده اقتصاد ایران از سال 1300 تا 1357 )حکومت پهلوی( چه بود؟- 67

2( غفلت از اقتصاد مردمی  1( جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی  

4( همه موارد  3(نوسازی و توسعه ظاهری 

رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت ........................ می توان از زیربناها و عمران بندرها، بازارها و فعالیت های - 68

خیریه مشاهده کرد.

4( پهلوی  3( قاجار   2( زند   1( صفویه  

در نیمۀ اول حکومت ..................... افزون بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت؟ - 6۹

4( صفویه  3( زندیه   2( قاجار   1( پهلوی اول  

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است ............ ، ............  و ............ که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و خارجی آسیب ناپذیر - 70

است و با ............ و ............ نیازها و مشکالت اقتصادی را رفع می کند و با تحریم ها و تهدیدات دشمنان به زانو در نمی آید. 

1( مستقل- مردمی- مقتدر- خودکفایی در تأمین تمامی کاالها و نیازهای داخلی- استفاده از فرصت های بیرونی 

2( پیشرفته- مردمی- دانش بنیان- اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی- استفاده از فرصت های بیرونی

3( ساده- دولتی- بومی- اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی- استفاده از فرصت های بیرونی 

4( مستقل- دولتی- مقتدر- خودکفایی در تأمین تمامی کاالها و نیازهای داخلی- استفاده از فرصت های بیرونی

کدام یک از موارد زیر نشان دهنده مفهوم »مقاوم سازی اقتصادی« نیست؟ - 71

الف( مصونیت سازی در برابر فشارها و تکانه های خارجی است. 

ب( شرکت ها و مؤسسات تولیدی بتوانند در حالت بحران، تمامی نیازهای اساسی خودشان را تأمین کنند. 

پ( ایجاد اقتصادی مردمی و دانش بنیان که به قابلیت و ظرفیت های داخلی و استفاده از فرصت های بیرونی متکی باشد. 

ت( وابسته نبودن اقتصاد ملی و قطع ارتباط با کشورهای دیگر در راه رسیدن به استقالل اقتصادی است.

4 )4 3( ت  2( پ و ت  1( الف 

تأثیر منفی برنامۀ »انقالب سفید« دوران پهلوی بر کدام بخش از اقتصاد ایران بود؟ - 72

1( بخش صنایع مونتاژ

2( کشاورزی و اقتصاد روستایی 

3( همۀ بخش های تولید داخلی که ایران به بازار مصرف کاالهای خارجی تبدیل شد.

4( بخش نفت که به بیگانگان واگذار شد.
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کدام یک از موارد زیر در رابطه با دوره ها و مسیر تاریخی اقتصاد ایران نادرست است؟ - 73

الف( اقدامات محدود مذهبی و ملی مانند تأسیس دارالفنون، تأسیس شرکت اسالمیه در دوران صفویه چندان اثربخش نبود. 

ب( در دوران پهلوی عواملی مانند گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت، نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری 

و هویتی برهاند. 

پ( بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی، نبود برنامه ریزی، سیل ورود کاالهای خارجی، آسیب های توان فرسایی بر اقتصاد 

ایران زمان پهلوی وارد کرد. 

ت( در دوران قاجار با از دست دادن بخش مهمی از سرزمین و منابع ایران و هزینه های شکست و جنگ و عهدنامه های ننگین، ایران 

فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها از دست داد.

4( الف، پ 3( الف، ت  2( پ، ت   1( ب، پ  

چه عواملی موجب تسریع جریان توسعۀ کشورهای اروپایی شد؟ - 74

1( رقابت با یکدیگر در امور تجاری و نظامی و نوسازی سریع صنایع و تولیدات- استعمار کشورهای دیگر و ثروت اندوزی از دارایی های آنان 

2( انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان- چنگ انداختن بر دارایی های سایر کشورها

3( رقابت با یکدیگر در امور تجاری و نظامی و نوسازی سریع صنایع و تولیدات- تکیه بر پایه های بومی خود و بی توجهی به بیرون مرز 

4( انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان- استعمار کشورهای دیگر و ثروت اندوزی از دارایی آنان 

کدام مورد از ویژگی های »دوران قاجار« نادرست است؟- 75

2( تعدی حکومت در موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی  1( اتخاذ سیاست های رکودی و انقباضی  

4( نبود برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی 3( پرداخت هزینه های شکست در جنگ  

دوران حکومت صفویه در ایران مصادف بود با ............. - 76

1( جدا شدن ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی و اجتماعی، تاریخی و دینی خود و تکیه کردن به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ 

2( تأسیس بانک های روسی، انگلیسی در ایران و سیل ورود کاالهای خارجی و اعطای امتیاز به کشورهای استعماری 

3( رونق و آبادانی اقتصاد ایران و ساخت زیربناها، بندرها، مدارس علمی، کاروانسراها و آغاز پیشرفت و نوسازی اقتصاد ایران 

4( تغییر و تحول سریع و شکل گیری قدرت های بزرگ در اروپا، تجهیز ناوگان ها، رقابت شدید نظامی و تجاری و استعمار کشورهای دیگر

یکی از ویژگی های »نیمه اول حکومت صفویه« چیست؟ - 77

1( حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند.

2. توانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.

3( عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت. 

4( تالش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود و افزودن بر خزانه از طرق تجارت دسترنج مردم و تأمین هزینه های گزاف دربار می شد.
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از - 78  ............. مانند  نشانه هایی  و  بود   ............. چون  مواردی  باستان  دوران  در  ایران  اقتصادی  ویژه  جایگاه  و  اهمیت  علت 

اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند. 

1( جاده ابریشم، تجارت با چین و روم، پهناوری مرزهای ایران باستان- بودن در چهارراه بین المللی، وسعت جغرافیایی، داشتن منابع طبیعی 

2( وسعت جغرافیایی، داشتن منابع طبیعی، بودن در چهارراه بین المللی- جاده ابریشم، تجارت با چین و روم، پهناوری مرزهای ایران باستان

3( جادۀ ابریشم، وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ، لشکرکشی ها و جنگ ها- تجارت با چین و روم، بودن در چهارراه بین المللی 

4( وسعت و پهناوری جغرافیایی، جاده ابریشم، تجارت با چین و روم- قرار گرفتن در چهارراه بین المللی، منابع طبیعی
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام استقالل اقتصادی شناخت. بااین حال استقالل اقتصادی (1سوال

به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر نیست و هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(2سوال

الف( صفویه ب( پهلوی ج( قاجار 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. عبارات گزینه های 1، 2 و 3 به ویژگی حکومت در دوران صفویه اشاره دارند؛ اما عبارت گزینه ی 4 به ویژگی حکومت در (3سوال

دوران قاجار اشاره دارد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه ی )3( مربوط به دوران پهلوی است، زیرا در دوران قاجار درآمدهای نفتی چندانی وجود نداشت. (4سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت صورت سؤال اشاره به اقتصاد مقاومتی دارد.(5سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

1 و 3( در اقتصاد مقاومتی تالش بر اصالح روابط و عدم وابستگی است نه قطع یا کم کردن ارتباط با سایر کشورهای جهان. 

4( این گزینه مربوط به استقالل اقتصادی است نه اقتصاد مقاومتی. تفاوت اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی در این است که استقاللی اقتصادی یک ویژگی 

است، اما اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از اقتصاد است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ویژگی عمده ی اقتصاد ایران از 1300 تا 1357، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و (6سوال

دینی خود بود؛ ضمن این که اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زایی داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها متکی شد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:(7سوال

1( در دهه ی سوم انقالب اسالمی، به ثمر رسیدن بسیاری از طرح های اقتصادی و مولد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ی کشور را بهبود بخشید. 

2( همان طور که می دانید اجرای سند چشم انداز 20 ساله از سال 1384 آغاز گشته که در دهه ی سوم انقالب می باشد. هم چنین طرح شعارهای سال از سال 

1370 آغازشده است؛ بنابراین مربوط به دهه ی چهارم نمی باشد. 

3( در شعارهای سال 1390 و 1391 به ترتیب بر مسئله ی جهاد اقتصادی و تولید ملی تأکید شده است.

پاسخنامه تشریحی

درس دهم )فصل سوم(
دهم
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.(8سوال

الف( دستیابی به فناوری کاری دشوار، زمان بر و پرهزینه است. همین موضوعات باعث می شود تا کشورهای موفق یافته های خود را به رایگان در اختیار یکدیگر قرار ندهند. 

ب( کاالهای خارجی در صورتی وارد می شوند که از کاالهای داخلی ارزان تر و مرغوب تر باشند یا مشابه آن ها در داخل تولید نشود. 

ج( طبق اصل 48، در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف 

کشور باید تبعیض در کار نباشد و هر منطقه با توجه به نیازها و استعدادهایش رشد کند.

د( تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی مربوط به دوران حکومت قاجار است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(۹سوال

ب( دولت در طی جنگ و به خاطر شرایط جنگی مجبور به افزایش سهم خود در اقتصاد شد؛ اما بعد از جنگ تالش در جهت کاهش این سهم بود. 

ج( سازمان های جهانی هدف کسب سود مالی را ندارند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(10سوال

الف( دولت جمهوری اسالمی ایران به واسطه ی قانون موظف است تا ثروت های کسب شده از راه نامشروع توسط افراد مختلف را در صورت معلوم بودن صاحبان 

حق به آن ها بازگرداند و در غیر این صورت به بیت المال بدهید. 

د( با تجهیز ناوگان ها دولت های اروپایی به رقابت نظامی - تجاری با یکدیگر پرداختند. این اتفاق هم زمان بود با دوره ی پایانی حکومت صفویه. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:(11سوال

1( جایگاه باستانی ایران، وابسته به جای گاه جغرافیایی آن بود، اما امروزه به این شکل نیست. 

2( در دوران قاجار، بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد.

4( اقتصاد موردنظر مردم و امام )ره( اقتصاد اسالمی - ایرانی بود، نه صرفًا اسالمی یا فقط ایرانی. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(12سوال

ب( این عبارت مربوط به صفویه است. علت عقب ماندگی در دوران قاجار عیاشی حاکمان است. 

ج( سبد بازار، همان طور که از اسمش پیداست، مربوط به عموم مردم است که گروهی خاص.

و( کاهش تولید مربوط به رکورد است نه تورم. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(13سوال

الف( اقدامات محدود مذهبی و ملی مثل تأسیس دارالفنون و... توسط امیرکبیر، تأسیس شرکت اسالمیه و تحریم کاالهای خارجی توسط علمای اصفهانی و.. 

متأسفانه چندان اثربخش نبود. 

ب( برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی ما را تهدید می کند، مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشیدن به آن در برابر 

فشارها و تکانه های خارجی ضروری است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(14سوال

ب( تورم مثبت = افزایش قیمت ها  کاهش قدرت خرید مردم )چون قیمت ها افزایش پیداکرده، مردم کمتر می توانند کاال تهیه کنند.( 

تورم منفی = کاهش قیمت ها  افزایش قدت خرید مردم 

د( هم تورم، هم رکود، باعث افزایش نرخ بیکاری می شوند.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.(15سوال

گزینه ی 3 مربوط به دوران پهلوی است؛ زیرا در دوران قاجار درآمدهای نفتی چندانی وجود نداشت. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت صورت سؤال اشاره به اقتصاد مقاومتی دارد. بررسی سایر گزینه ها:(16سوال

گزینه های 1 و 2: در اقتصاد مقاومتی تالش بر اصالح روابط و عدم وابستگی است که قطع یا کم کردن ارتباط با سایر کشورهای جهان 

گزینه ی 4: این گزینه مربوط به استقالل اقتصادی است نه اقتصاد مقاومتی، تفاوت اقتصاد مقاومتی و استقالل اقتصادی در این است که استقالل اقتصادی 

یک ویژگی است، اما اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از اقتصاد است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به ترتیب گزینه های 1، 2 و 4 به ویژگی های اقتصادی دوره ی اول صفویه، دوره ی پایانی صفویه و دوره قاجار اشاره می کنند.(17سوال

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر کشوری راهه ای تأمین کاالهای صادراتی با بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند و از وضعیت (18سوال
تک محصولی فاصله بگیرد و با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین بعضی نیازها را در داخل فراهم کند و به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجهی 

بیشتر داشته باشد، به وضعیت استقالل اقتصادی و استحکام اقتصادی نزدیک می شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. به ترتیب موارد گزینه ی 4 پاسخ درست و مناسب موارد صورت سؤال است.(1۹سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(20سوال

الف( اقتصاد مردمی 

ب( پیشرو، مولد و فرصت ساز

ج( مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی« و »اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری« و »اقدامات (21سوال
محدود مذهبی و ملی« مربوط به دوران قاجار است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در دوره ی پایانی حکومت صفویه، اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد. حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف (22سوال
و  اروپا  در  تحول سریع  و  تغییر  با  این وضعیت  کنند.  آغاز  را  نوسازی  و  پیشرفت  جریان  نتوانستند  دلیل  به همین  و  نداشتند  درستی  تصور  تاریخی خود  خطیر 

شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشریح موارد نادرست:(23سوال
الف( سازمان های بین المللی که در قرن بیستم شکل گرفتند، مجموعه ای از پیمان های سیاسی بودند که با فراز و نشیب هایی همراه بودند.

ب( هرچند تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق یا نسبی دارای مزایای فراوانی است؛ اما باید در نظر داشته باشیم که این فعالیت گروهی، به قدرت و 
استقالل اقتصادی کشور، آسیبی نزند پس همیشه هم سودآور نیستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک شود که: (24سوال
الف( راهه ای تأمین کاالهای وارداتی با بازارهای فروش کاالهای صادراتی خود را گوناگون کند. 

ب( از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد. 
ج( با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمینی برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم کند.

د( به علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشد. 
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گزینه ؟ پاسخ صحیح است. (25سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(26سوال

الف( استفاده ی بی رویه از منابع در قرن گذشته محدودیت های بیش تری را برای بشر فراهم کرده است. 

ب( انسان به دلیل محدودیت هایش نمی تواند همه آنچه را می خواهد، هم زمان و همیشه داشته باشد، درنتیجه باید انتخاب کند. 

ج( ممکن است انسان در تشخیص دقیق منافع و هزینه ها اشتباه کرده و انتخاب نادرستی داشته باشد اما در مورد روش انتخاب )هزینه - فایده ( هیچ گاه اشتباه نمی کند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(27سوال

نوسازی و توسعه ی ایران در دوران پهلوی به صورت ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام شد و درآمدهای نفتی هم با تبدیل ایران به بازار مصرف کاالهای 

کشورهای پیشرفته، وابستگی دولت به آن و غفلت از اقتصاد مردمی، بیماری اقتصاد ایران را تشدید کرد. 

اصل 44 به دو موضوع اصلی اشاره می کند: 1- تقسیم اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی 2- واگذاری بخشی از فعالیت های بخش دولتی 

به بخش های غیردولتی 

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(28سوال

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی شامل: »درون زایی«، »برون گرایی و گسترش ارتباطات«، »پیشرو، مولد و فرصت ساز«، مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری و... است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:(2۹سوال

الف( اقتصاددانان، هزینه های آموزش وپرورش و با هزینه های علم و فرهنگ را نوعی سرمایه گذاری می دانند، زیرا مستقیمًا باعث افزایش تولید کشور می شود. 

ج( اقتصاد ایران از 1300 تا 1357: روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و تشکیل سلسله ی پهلوی تشدید شد و تا زمان پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. یکی از مؤلفه های اقتصادی مقاومتی درون زایی است که به معنای این است که عوامل اصلی تولید در اقتصاد کشور (30سوال

به عنوان محرک اصلی پیشرفت باید از درون کشور نشأت بگیرد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:(31سوال

1( اصواًل ریل گذاری قانونی، تأیید و تصویب برنامه ها بر عهده قوه مقننه و برقراری نظم، سالمت، پیشگیری و برخورد با مفاسد و اقدامات غیرقانونی با قوه قضاییه است. 

3( فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی که شامل اصول 43 تا 55 می شود، با عنوان اقتصاد و امور مالی به مسائل اقتصادی کشور پرداخته است. 

4( در دوران قاجار، بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا از دست داد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( در دوره ی پایانی حکومت صفویه ب( در دوران حکومت پهلوی (32سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ویژگی عمده ی اقتصاد ایران از 1300 تا 1357، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و (33سوال

دینی خود بود، ضمن این که اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود، به برون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در دوران قاجار، بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طالیی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به (34سوال

اروپا از دست داد. روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و تشکیل سلسله ی پهلوی تشدید شد و تا زمان پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت. در دوره پهلوی، 

اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد. 
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول بازماند. (35سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. اجرای برنامه ی موسوم به انقالب سفید که با تقسیم اراضی کشاورزی به قسمت های کوچک که آخرین لطمه را بر بدنه (36سوال
کشاورزی و اقتصاد روستایی ایران در حکومت پهلوی زد پر بیماری اقتصاد ایران در آن دوران افزود. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. متخصصان تاریخ اقتصادی تصدیق کننده ی تأثیرات احکام اقتصادی اسالم بر اصول، قواعد و مقررات اقتصادهای (37سوال
موفق آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی، شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا هستند. طی هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسالمی، جلوه هایی از پیشرفت 

اندیشه ی اقتصادی، تأمین مالی تولید علم، عمران و آبادانی و ساخت زیرساخت ها و موقوفات را می توان در اقتصاد ایران و جهان اسالم مشاهده کرد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(38سوال

اقتصاددانان با اصطالحاتی مانند: »ثبات اقتصادی«، »استحکام اقتصادی«، »تاب آوری« و »پایداری« بر مقاوم سازی اقتصاد تأکیددارند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(3۹سوال

اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده چه واکنشی نشان می دهند، به قدرتمند بودن آن ها بستگی دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(40سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(41سوال

الف( گزینه های 1، 2 و 3 از دالیل جایگاه ویژه ایران محسوب می شوند، ولی گزینه 4 جزء این دالیل نیست.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(42سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(43سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(44سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است.(45سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(46سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اقدامات محدود مذهبی و ملی، مثل: تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و اداری توسط علمای اصفهان، تحریم (47سوال

تنباکو و لغو قرارداد رژی و بیانیه هایی در حمایت از تولید ملی، متأسفانه چندان اثربخش نبود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. استقالل اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر نیست و هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با (48سوال

کشورهای دیگر نیاز دارد. مهم آن است که این تعامل، مقتدرانه و از روی تدبیر باشد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام استقالل اقتصادی شناخت.(4۹سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و خارجی آسیب ناپذیر(50سوال
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گزینه 1 پاسخ صحیح است.(51سوال

اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایه بیگانگان زندگی می کنند و به 

آنان وابسته باشند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(52سوال

مقاوم سازی اقتصاد به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد شرکت ها، مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به 

وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای اساسی و حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی، اقتصاد ملی ما را تهدید می کند، مقاوم سازی اقتصاد (53سوال

و مصونیت بخشی به آن در برابر فشار ها و تکانه های خارجی ضروری است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(54سوال

الف( دوران پهلوی - ب( دوران صفویه - ج( دوان پهلوی

گزینه 2 پاسخ صحیح است. این وضعیت به دلیل تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره بود، دولت های اروپایی با (55سوال

تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند. این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر موجب تسریع 

جریان در توسعۀ این کشور شد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(56سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است.شکوفایی اقتصادی ایران در آن دوران الزامًا به معنای عادالنه بودن آن نبود و حکومت های محلی، گاه در دیافت و خرج (57سوال

و تحمیل هزینه های خود بر مردم، مشکالتی به وجود می آوردند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. نیمۀ اول حکومت صفویه عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصادی یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های (58سوال

دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(5۹سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است.(60سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این دوران دولت حضور گسترده ای در عرصه اقتصاد کشور داشت و نتوانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازی (61سوال

کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد، درعین حال نظام نوینی در مالیات استانی و بودجه بندی کشور پدید آمد و برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی 

بهبود یافت، از سوی دیگر درنتیجه افزایش درآمدهای نفتی قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت. در این زمان، دولت با هدف توسعه نمایش به اجرای طرح های 

عمرانی متعدد در کشور پرداخت و به این ترتیب، بخشی از درآمدهای نفتی کشور صرف ساخت و ساز شد. کارخانه ها و مؤسسات شکل گرفت و دولت به عنوان 

کارفرمای بزرگ در عرصه اقتصاد مطرح شد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.(62سوال
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گزینه 4 پاسخ صحیح است.(63سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(64سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این دوره گام مؤثری در جهت دستیابی به توسعۀ پایدار برداشته نشد و ساختارهای اساسی اقتصاد کشور زیر سلطه (65سوال

و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در دوران پهلوی، اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی و دینی و اجتماعی و تاریخی خود جدا شد و به جای تکیه بر (66سوال

پایه های بومی به قدرت های بزرگ متکی شد. عبارت گزینه »4« به اقدامات دوران قاجار اشاره دارد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود. (67سوال

گزینه 1 پاسخ صحیح است. رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه می توان از زیربناها و عمران بندرها، بازارها، مدارس علمی، (68سوال

کاروان سراها، مساجد باقی مانده و فعالیت های خیریه ها درک کرد. 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در نیمه اول حکومت صفویه، عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های (6۹سوال

دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. پیشرفته - مردمی - دانش بنیان - اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی - استفاده از فرصت های بیرونی (70سوال

گزینه 3 پاسخ صحیح است. استقالل اقتصادی و مقاوم سازی به معنای »قطع ارتباط« با کشورهای دیگر نیست. (71سوال

گزینه 2 پاسخ صحیح است. برنامۀ »انقالب سفید« به کشاورزان و اقتصاد روستایی آسیب زد. (72سوال

← ویژگی دوران قاجار است. (73سوال گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف 

← عبارات اشاره شده از ویژگی دوران قاجار است.  پ 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پاسخ صحیح است. از یک سو بر دارایی سایر ملت ها چنگ انداخته و آن ها را استعار کردند و از سوی دیگر در رقابت (74سوال
نظامی و تجاری با یکدیگر به نوسازی سریع صنایع و تولیدات و تجهیز ناوگان های خود پرداختند. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه »2«، از ویژگی های دوران حکومت پهلوی است. (75سوال

گزینه 4 پاسخ صحیح است. (76سوال

گزینۀ )1( از ویژگی های دوران پهلوی است. 

گزینۀ )2( از ویژگی های دوران قاجار است. 

گزینۀ )3( مربوط به نیمه اول حکومت صفویه است که قسمت آخر آن هم نادرست است: »آغاز پیشرفت و نوسازی اقتصادی« 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه های )1( و )2( مربوط به دوره پایانی حکومت صفویه می شود. (77سوال

گزینه )4( در مورد حکومت قاجار است. 

← 1- وسعت و پهناوری جغرافیایی 2- برخورداری از منابع طبیعی (78سوال گزینه 2 پاسخ صحیح است. علت اهمیت و جایگاه ویژه ایران در دوران باستان 
3- قرار گرفتن در چهارراه بین المللی 

← 1- وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ 2- لشکرکشی و جنگ ها 3- پهناوری مرزهای ایران باستان  نشانۀ اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در دوران باستان 

4- جاده ابریشم 5- تجارت با چین و  روم 
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رشد و پیشرفت اقتصادی  

تمامیکشورها،ازنظرمیزانپیشرفتبرابر نیستند.معمواًلکشورهاییکهقدرتتولیدیباالترودرآمدبیشترداشتهباشندراپیشرفتهترمیدانند.

ویژگیکلیکشورهایپیشرفته)=قدرتمند(:

 1-درآمدوتولیدباال

 ٢-توزیععادالنهتردرآمد

 ٣-کمبودنمیزانبیکاری

 ۴-قدرتمقاومتدربرابرشوکهایاقتصادی

 ۵-ثباتنسبیقیمتهاوبازارها

 ۶-تأمیننیازهایاولیهوحتیصادرکردنمازادآن

 ۷-باالبودنسطحسوادوبهداشتعمومی

 ۸-تأثیرگذاریدرسطحمنطقهوجهان

مهم ترین مؤلفه های پیشرفت  

 1-رشداقتصادی

 ۲-شاخصهایتوسعهانسانی)مثلبهداشت،سوادوامیدبهزندگی(

 ٣-شاخصتوزیععادالنۀدرآمد

درادامههرکدامراجداگانهبررسیمیکنیم:

رشد اقتصادی  

 تعریف رشد

اگردرجامعهای،میزان)تعداد(تولیددریکدورۀمشخص،نسبتبهدورهقبلافزایشیافتهباشد،درآنجامعه»رشد«صورتگرفتهاستبنابراینفقطبه

»افزایشتولید«رشدمیگوییمکهیکمفهومکمیرانشانمیدهد.

اگرکشورهابتوانندبابهکارگیریروشهایبهتروفناوریمناسبتروسرمایهگذاریبیشترظرفیتتولیدیخودراافزایشدهند،میتوانگفت»رشد«نزدیک

درس یازدهم )فصل سوم(
دهم

رشد و پیشرفت اقتصادی
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شدهاندوچونافزایشظرفیتتولیدیمنجربهدرآمدبیشترمیشود،گاهیافزایششاخصرشدراباافزایشدرآمدمعادلمیگیرند.یکمنشأرشداقتصادی،

افزایشدرمنابعاست.

←رشدعرضهنیرویکار مثال:رشدجمعیت

←رشدسرمایۀفیزیکی سرمایهگذاریدرکارخانهها،ساختمانادارات،ماشینآالتومغازه

←رشدسرمایۀانسانی افزایشآموزشنیرویانسانی

⇐رشداقتصادی ⇐تولیدکاالوخدماتبیشتر  نکته:منابعدردسترس

بررسی رشد با الگوی مرز امکانات تولید

ازاینالگوکهقباًلخواندیم،میتوانبراینمایشرشداقتصادیهمکمکگرفت:

بهاینمنحنیهاتوجهکنید:

درمنحنی)1(،نقطۀA،ترکیبمتفاوتیازتولیدمعینکاالی)1(وتعدادمشخصیازسایرکاالهااستکهازتمامیمنابعموجودبرایتولیدآنهااستفادهشده

است.حالاگرمنابعوامکانات)سرمایه،نیرویانسانیوزمین(افزایشیابد،اینامکانبرایتولیدکنندهفراهممیشودتابااستفادهازمنابعوامکاناتبیشتر،

میزانتولیدراافزایشبدهد.

بنابرایندرمنحنی)۲(میبینیمکهباافزایشمنابعوامکانات،منحنیمرزامکاناتتولیدبهسمتراست-باالمنتقلشدهونقطۀتولیدازAبهBانتقالیافته

است،نقطۀBیعنیتولیدمقداربیشترازکاالی)1(وبقیۀکاالها.

 تذکر:اگرتولیدکننده،منابعوامکاناتتولیدخودراازدستبدهد،منحنیمرزامکاناتتولیدبهسمتچپ-پایینمنتقلمیشودومقدارتولیدات

کاهشمییابد.

برایرشد اما افرادجامعهاست. نیازهای تأمین برای گاممؤثری این و افزایشمییابد وخدمات تولیدکاالها زیرا اقتصادییکهدفمشترکاست، رشد

رادرزمانحالفداکرد. یعنیبعضیچیزها پرداخت؛ را آن بایدهزینۀفرصت آینده، اقتصادیدر

مثال:منابعیکهمیتوانستبرایتولیدکاالیمصرفیامروزساختهشودبهساختزیرساختهاوسرمایههاوتوسعۀروشهایتولیدبهتردرآیندهاختصاص

دادهشود.)بلندمدتنگاهکنیم!(

چگونه رشد اقتصادی را اندازه گیری کنیم؟

تولید)درآمد(ناخالصداخلیرشدبهمعنایافزایشتولیداست.بنابراینالزماستمیزانتولیداتیککشورورشدآنهادرطولسالرامحاسبهشودتابتوان

میزانرشدآنکشورراسنجید.بهاینمنظورازGDP)تولیدناخالصداخلی(استفادهمیکنیموچونهرتولیدداخلیدرآمدیبرایتولیدکنندگانآنایجاد

کرده،میتواندرآمدداخلیرانیزمحاسبهکرد.)درآمدداخلی=تولیدداخلی(

تولید ناخالص داخلی:

1-ارزشپولیهمۀ۲-کاالهاوخدمات3-نهاییتولیدشدهدر۴-داخلمرزهاییککشوردرطول۵-یکسالاست.

 درآمد داخلی:مجموعدرآمدهاییاستکهدرطولسالبرایکشوربهدستمیآید.بافرضاینکههرفعالیتتولیدی،درآمدیبرایتولیدکنندهداشته

است،مقداردرآمدداخلی،معادلتولیدناخالصداخلیاست.
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 درآمد سرانه:باتقسیمدرآمدداخلیبهجمعیتکشوربهدستمیآید.

 تذکر:درآمدداخلیمعادلتولیدداخلیاست.

کلیدواژه های تعریف تولید داخلی عبارت اند از:

 ۱- ارزش پولی:برایاندازهگیریتولیددرجامعه،بهیکواحدمشترکنیازاست.آنواحدمشترکپولداخلیهرکشورمیباشد.چوننمیتوانیک

کیلوسیبزمینیرابا1۰دستگاهرایانهجمعکرد!

 تذکر: هرکاال،باارزشیکهدربازاردارددرمحاسبهمقدارتولیدلحاظمیشود.)صرفنظرازابعاد،اندازه،وزنوسایرویژگیها(

 ٢- کاال و خدمات:تمامتولیدات؛شاملتمامکاالهاوخدماتیکهبرایرفعنیازاعضاوجامعهارائهمیشود،خواهدبود.)نهفقطکاالهایملموس

بلکهخدماتیچونمعاینهپزشک،تعمیرکاری،لولهکشی،مشاورۀحقوقیوکیلو...(

 ٣- تولید نهایی:برایمحاسبۀGDP،ارزشکاالهایواسطهایمحاسبهنمیشوند.زیراارزشاینکاالهادربطنکاالینهاییاستودرصورت

محاسبه،ارزشاینکاالهااشتباهدوباربهحسابآمدهاند.

 ۴- داخل مرزهای یک کشور:تولیدناخالصداخلی،تمامتولیداتکهدرداخلمرزهایجغرافیایییککشورتوسطاعضایجامعهویاافرادمقیم

کشورانجامشدهراشاملمیشود.)ارزشتولیداتایرانیانساکنکشور+ارزشتولیدخارجیانمقیمکشور(

 ۵- در یک سال:توایدناخالصداخلیبایددربازهزمانیمشخصمحاسبهشود.)ابتدایفروردینهرسالتاانتهایاسفندهمانسال(

 نکته:فروشاقالمباقیماندهازسالهایقبل،نبایدمحاسبهشود)زیراارزشآندرتولیداتهمانسالیکهتولیدشدهمحاسبهشدهاست.(

تولیداتی که در GDP محاسبه نمی شوند:

 1-کاربدوندستمزد:کارهاییکهبدونردوبدلشدنپولانجامشوند،درتولیدناخالصداخلی)GDP(محاسبهنمیشوند!)مثلکارخانمهادرمنزل(

 ٢-ارزشکاالهایدستدوم:اینکاالهازمانیکهبرایاولینبارتولیدوفروختهشدهبودند،محاسبهشدند.

ازآنهادردستنیست.۲(محاسبۀآنهامشروعیت تولیدلحاظنمیشوند،زیرا:1(اطالعاتدقیقی 3-کاالهایقاچاق:کاالهایغیرقانونیدر  

فعالیتهااست. این به بخشیدن

 نکته:اقتصادغیرقانونیبهاقتصادزیرزمینیمعروفاست.

 توضیح کمی اضافه تر از کتاب اما مهم!!

درمفهومیبهنامتولیدناخالصملیارزشپولیهمۀکاالوخدماتنهاییتولیدشدهتوسطافرادیکملتدرطولیکسالمحاسبهمیشود.

یعنیتولیداتایرانیانساکنایرانوایرانیانمقیمخارجکشور.

پسدرتولیدناخالصمرزمهماستودرتولیدناخالصملی،ملیتافراد.

تولیدخالصداخلیازکسرهزینههایاستهالکازتولیدناخالصبهدستمیآید:

هزینۀاستهالک=تولیدخالصداخلی-تولیدناخالصداخلی
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مسئله و پاسخ

 مسئله ۱: در یک جامعۀ فرضی کاالهای مقابل در مدت یک سال تولیدشده است. با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص 

داخلی و خالص داخلی را محاسبه کنید:

۵۰تنازقرارهرتن3۰,۰۰۰,۰۰۰ریال1-موادغذایی

۵۰۰دستگاهازقرارهردستگاه۵,۰۰۰,۰۰۰ریال٢-ماشینآالت

1۵۰۰عددازقرارهرعدد۵۰,۰۰۰۰ریال٣-پوشاک

ارزشپوشاک۴-خدماتخارجیهایمقیمکشور 13

ارزشپوشاک۵-خدماتایرانیهایمقیمخارج 23

ارزشماشینآالت۶-هزینهاستهالک 125

پاسخ: برایحلمسئلهطبقگامهاعملمیکنیم:

گام اول:ارزشپولیهرقسمترامحاسبهمیکنیم.برایمحاسبۀارزشپولیازرابطۀزیرکمکمیگیریم.

ارزشپولیکاالیاخدمات = تعدادکاال)ساعتخدمات( × قیمتهرواحدکاال)قیمت1ساعتخدمت( 

 1 50 30000000 150000000)  × = )ارزشموادغذایی(ریال 

2 500 5000000 2500000000)  × = )ارزشماشینآالت(ریال 

3 1500 50000 75000000)  × = )ارزشپوشاک(ریال 

 نکته:قراراستتولیدداخلیمحاسبهشود،پسنمیتوانتولیداتایرانیهایمقیمکشوررامحاسبهکرد.

4 1
3 75000000 25000000)  × = )ارزشخدماتخارجیهایمقیمخارج(ریال 

)خدماتایرانیهایمقیمکشوردرتولیدناخالصداخلی(محاسبهنمیشود.)۵ 

6 1
25 2500000000 100000000)  × = )استهالک( 

گام دوم:طبقتعریفتولیدناخالصداخلیموارد1تا۴رابهجز۵باهمجمعمیکنیم:

GDP = + + + =150000000 2500000000 75000000 25000000 2750000000 ریال 

گام سوم: برایمحاسبۀتولیدخالصداخلی،کافیاستاستهالکراازتولیدناخالصداخلیکمکنیم:

تولیدخالصداخلی = − =2750000000 100000000 265000000 ریال 

یادآوری:هزینۀاستهالک،معرفیکیازهزینههاست؛یعنیآنچهازدستمیدهیم،پسماهیتمنفیداردودرمحاسبات،تولیدخالصازتولیدناخالص

کممیشود.

تولیدخالص-تولیدناخالص=استهالک 
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 مسئله ۲: با توجه به اطالعات فرضی داده شده، تولید خالص داخلی، تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی را محاسبه کنید.

هزینهاستهالک:۲۴,۸۰۰تومان

تولیدخارجیانمقیمکشور:۲۰,۰۰۰تومان

تولیدافرادکشورکهدرخارجساکنهستند:1۰۰,۰۰۰

۵۰کیلوازقرارهرکیلو3۰۰تومان1-موادغذایی

۲۰۰دستگاهازقرارهردستگاه۵۰۰تومان۲-ماشینآالت

مجموعردیفهای۴و31-پوشاک 15

ارزشماشینآالت۴-خدمات 14

پاسخ:

گام اول:ابتداارزشپولیهرردیفرامشخصمیکنیم:

1(50 300 15000× = )ارزشموادغذایی(تومان 

۲(200 500 100000× = )ارزشماشینآالت(تومان 

100000 1
4 25000× = )ارزشخدمات(تومان 

۴( 15 15000 25000 8000( )+ = )ارزشپوشاک(تومان 

3(100000 1
4 25000× = )ارزشخدمات(تومان 

گام دوم:تولیدناخالصداخلیرامحاسبهمیکنیم)تولیدافرادساکنداخلکشور+تولیدخارجیانمقیمکشور(:

GDP = + + + + =15000 100000 25000 8000 20000 168000 تومان 

گام سوم:محاسبۀتولیدخالصداخلی:

تولیدخالصداخلی :168000 24800 143200− = تومان 

 تذکر: دراینجاچونهدفتولیدداخلیاست،تولیدافرادکشورکهدرخارجهستندرامحاسبهنکردهایم.

گامچهارم:محاسبۀتولیدناخالصملی:

15000 100000 25000 8000 100000 248000+ + + + = تومان 

)تولیدافرادساکنداخلکشور+تولیدافرادکشورساکنخارج(
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مسئله و پاسخ

 جدول زیر مبین اقالم دریافتی مختلف است که در طول یک سال نصیب جامعه ای فرضی شده است: 

۱- کدام ردیف جدول )دستمزد( و کدام ردیف )اجاره بها( و کدام ردیف )قیمت خدمات سرمایه( است؟

۲- درآمد داخلی این جامعه چه قدر است؟

۴,۵00 میلیارد ریال۱- درآمد صاحبان سرمایه 

13 ردیف ۲۱- درآمد صاحبان مشاغل آزاد

۲,۵00 میلیارد ریال۳- درآمد حقوق بگیران

۳٫000 میلیارد ریال۴- درآمد افراد دوره گرد

۸٫000 میلیارد ریال۵- سود شرکت ها و مؤسسات

14 ردیف ۶۵- درآمد صاحبان امالک و مستغالت
 

پاسخ:

←)ردیف1( ←)ردیف۶(/قیمتخدماتسرمایه ←«)ردیف3(/اجارهبها گام اول:قسمتاولمسئلهراپاسخمیدهیم:دستمزد

گام دوم:درآمدداخلیرامحاسبهمیکنیم:

 نکته:برایمحاسبۀدرآمدداخلی،مجموعدرآمدهاییراحسابمیکنیمکهازراهقانونیحاصلشدهباشد.

بنابراینبرایمحاسبۀدرآمدداخلی،همهردیفهاباجمعمیشوند،بهجزردیف۴،زیرااینشغلقانونینیست؛بنابرایندرآمدحاصلازاینشغلدردرآمدداخل

محاسبهنمیشود.

درآمدداخلی : ( ) ( )4500 1
3 4500 2500 8000 1

4 8000 18500+ × + + + × = میلیاردریال 

= درآمدسرانه  

 نکته:تولید)درآمد(سرانه،تحتتأثیردوعاملاست:1-تولید)درآمد(۲-جمعیت

مسئله و پاسخ

 در یک کشور فرضی، تولید ناخالص داخلی ۹٫۸۹۷٫000٫000 ریال است. اگر جمعیت این کشور ۳ میلیون نفر باشد، سرانه 

تولید ناخالص داخلی چه قدر است؟ چنان چه ۲۷,000,000 ریال هزینه ساالنه باشد، سرانۀ تولید خالص داخلی را محاسبه کنید.

پاسخ:

گام اول:سرانهتولیدناخالصداخلیرامحاسبهمیکنیم:

سرانهتولیدناخالصداخلی
9897000000
3000000 3299= ریال 

درآمدداخلی
جمعیتکلکشور
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گامدوم:ابتداتولیدخالصداخلیراتعیینمیکنیم:

استهالک-تولیدناخالصداخلی-تولیدخالصداخلی = − =9897000000 27000000 98700000000 ریال 

گامسوم:سرانۀتولیدخالصداخلیرامشخصمیکنیم:

سرانهتولیدخالصداخلی = =9870000000
3000000 3290 ریال 

تولید خالص داخلی اسمی و واقعی 

شاخصهایاقتصادی)تولیدناخالصداخلیوملی،درآمدملیو...(برحسبواحدپولملی)ریال(سنجیدهمیشود،زیراارزشپولیاینشاخصهااهمیت

دارد.حاالاگرقرارباشداینشاخصهاراطیچندسالباهممقایسهکنیموبرمبنایارقامتصمیمگیریکنیم،دوحالتپیشروداریم:

حالت اول: ارقامباگذشتزمانکوچکترشدهاند)خارجازاطالعاتکتاب(.

حالت دوم:ارقامباگذشتزمانبزرگترشدهاند.میدانیماینارقامازطریقرابطهزیربهدستآمدهاست:

تعدادتولید×ارزشپولیتولید=قیمتهرواحدتولیدی

اگرارزشپولیتولید،رقمباالییرانشانمیدهد،یامقدارتولیدافزایشیافتهیاقیمتافزایشیافتهویاهردوافزایشیافتهاند.ونمیتوانیمبااطمینانبگوییمکه

افزایشتولیدناشیازکدامعاملبودهاست.افزایشقیمتبهمعنای»تورم«است.

اگرتأثیرقیمت)تورم(راحذفکنیم،میتوانیممقدارافزایشواقعیتولیدرامشخصکنیم.

درچنینشرایطییکسال)کمترینسالبینسالهاییکهداریم(رابهعنوانسالپایهدرنظرمیگیریموارزشتولیداتسالهاییراکهداریم.

براساسقیمتهایسالپایهمحاسبهمیکنیم.بدینترتیب،تورمازبینرفتهوبهراحتیمیتوانمقدارافزایشتولیدرامشخصکرد.

 نکته:محاسبهارزشتولیداتبراساسقیمتهایجاری)قیمتهایهمانسال(،تولیدناخالصاسمیاستومحاسبهآنبراساسقیمتهایپایه

)ثابت(،تولیدناخالصداخلیواقعیاست.

برایدرکبهتربهمسئلههایزیردقتکنید:

مسئله و پاسخ

 مسئله ۱: تولید کل کشوری در ۳ سال متوالی به ترتیب سال اول ۱000، سال دوم ۱۶00 و سال سوم ۲000 میلیارد است. با انتخاب 

پایه، تولید این ۳ سال به ترتیب ۱000، ۱۴00 و ۱۶00 می شود. میزان تورم در سال های دوم و سوم و میزان  سال اول به عنوان سال 

افزایش تولید را در سال های دوم و سوم مشخص کنید.

پاسخ:

گام اول:برایمحاسباتراحتترابتداارقامدادهشدهرابهترتیبدرجدولیمانندجدولزیرقرارمیدهیم:

تولیدکلسالاولسالدومسالسومسریارقام

تولیدکلبراساسقیمت۲۰۰۰1۶۰۰1۰۰۰سریاولارقام

جاری<?>

تولیدکلبراساسقیمت1۶۰۰1۴۰۰1۰۰۰سریدومارقامبعدازانتخابسالپایه

ثابت<?>
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گام دوم:محاسبۀتورمسالدوموسوم:

تفاضلعمودیتولیدکلبراساسقیمتهایثابتازتولیدکلبراساسقیمتهایجاریهرسالتورمرامشخصمیکند.

تورمسالدوم = − =1600 1400 200   

تورمسالسوم = − =2000 1600 400  

گام سوم:محاسبۀمقدارافزایشتولیدکلهرسال:

تفاضلافقیتولیدکلبراساسقیمتهایثابتسالپایهازتولیدکلبراساسقیمتهایثابتسالموردنظر،افزایشتولیدآنسالرامشخصمیکند:

افزایشتولیدسالدوم = − =1400 1000 400  

افزایشتولیدسالسوم = − =1600 1000 600  

 نکته:تولیدکلبراساسقیمتهایجاریوثابتدرسالپایههموارهیکساناست،زیراقیمتهایجاریوثابتدراینسالمشابهاست.

مسئله ۲: اگر در کشوری فقط ۲ کاالی A و B تولید شود، مقدار تورم و افزایش تولید را در سال ۹۴ مشخص کنید.

سال93سال9۴
کاال

قیمتمقدارقیمتمقدار

۶۰۷۵3۰۵۰A

۸۰۵۰۶۰۴۰B

پاسخ:

گام اول:برایاینکهمقدارتورموافزایشتولیدرامشخصکنیم،ابتدابایدارزشتولیدکلرابراساسقیمتهایجاریوثابتمحاسبهکنیم.

تعدادکاال×قیمتکاال=ارزشتولید یادآوری:

تولیدکلسال93)قیمتجاریوثابت( : ( ) ( )50 30 40 60 1500 2400 3900× + × = + =   

بین۲سال،سالکمتررابهعنوانسالپایهدرنظرمیگیریم:

تولیدکلسال9۴)قیمتجاری( : ( ) ( )75 60 50 80 4500 4000 8500× + × = + =  

برایمحاسبهتولیدکلبهقیمتهایثابت،عددمقدارتولیدمربوطبههمانسالاست،درحالیکهقیمتآنکاالمربوطبهسالپایهاست.

تولیدکلسال9۴)قیمتثابت( : ( ) ( )60 50 80 40 3000 3200 6200× + × = + =   

گام دوم:باتوجهبهارقامبهدستآمدهجدولیتدوینمیکنیم:

تولیدکلسال93سال9۴

تولیدکلتولیدکلبراساسقیمتجاری۸۵۰۰39۰۰

تولیدکلبراساسقیمتثابت۶۲۰۰39۰۰
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گام سوم:مانندمسئلهقبل،تورموافزایشتولیدرامشخصمیکنیم:

تورمسال9۴ = − =8500 6200 2300   

افزایشتولیدسال9۴ = − =6200 3900 2300   

نتیجه: باانتخابسالپایهتوانستیماثراتتغییرقیمتراازبینببریمومیزانواقعیافزایشتولیدرامحاسبهکنیم.

محاسبۀ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن

روشمحاسبۀتولیدناخالصداخلیراباتوجهبهتعریفآندردرسنامههایقبلآموختیم.ارزشپولیتولیدناخالصهرسالبرایمااهمیتداردوبرایاینکه

متوجهنرخرشدتولیدنسبتبهسالقبلشویمبایدباتوجهبهرابطهزیرعملکنیم:

=  نرخرشدتولید                                                                                ×100  

 نکته:معمواًلازنمودارهایرشدتولیدناخالصداخلیبراینشاندادنرشداقتصادیکشورهااستفادهمیشود.

مسئله و پاسخ

 با توجه به جدول روبه رو که بر پایه اطالعات فرضی تنظیم شده؛

الف( تولید ناخالص داخلی اسمی سال های ۲000 و ۲00۱ 

ب( تولید ناخالص داخلی واقعی سال های ۲000 و ۲00۱ 

پ( نرخ رشد واقعی و اسمی سال ۲00۱ 

سال۲۰۰۰سال۲۰۰1

کاالقیمتمقدارقیمتمقدار

1۵۰۶۰1۰۰۵۰A

1۰۰3۰۰۸۰۲۰۰B

پاسخ:

الف(برایمحاسبۀتولیدناخالصداخلیاسمیهرسالبایدمقدارتولیداتدرقیمتهمانسال)قیمتهایجاری(،ضربشدهوارزشپولیکاالهایمختلف

بعدازمحاسبهباهمجمعشود،بنابراینداریم:

: GDPاسمیسال۲۰۰1 ( ) ( )50 100 200 80 5000 16000 21000× + × = + = واحدپولی 

: GDPاسمیسال۲۰۰1 ( ) ( )60 150 300 100 9000 30000 39000× + × = + = واحدپولی 

ب(برایمحاسبۀتولیدناخالصداخلیواقعیبایدارزشپولیتولیداتبراساسقیمتسالپایهمحاسبهشود.

 نکته۱:وقتیسالپایهمشخصنیست،بینسالها،هموارهسالکمتر،سالپایهاست.

 نکتهGDP:۲اسمیوواقعیدرسالپایهباهمبرابراست.

تولیدناخالصداخلیسالقبل-تولیدناخالصداخلیسالجاری

تولیدناخالصداخلیسالقبل
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پسداریم:

= GDPاسمیسال۲۰۰۰  2000 = GDPواقعیسال 21000 واحدپولی 

=   GDPواقعیسال۲۰۰1 × + × = + =150 50 100 200 7500 20000 27500( ) واحدپولی 

پ(برایمحاسبۀنرخرشدواقعیواسمیسال۲۰۰1براساسGDP،اسمیوواقعیداریم:

نرخرشدتولید)اسمی(سال۲۰۰1 =                                                                                ×100  

= − × =39000 21000
21000 100 85%  

نرخرشدتولید)واقعی(سال۲۰۰1 =                                                                                ×100  

= − × =275000 21000
21000 100 30%  

 نکته۳:نرخرشداسمیمعمواًلازنرخرشدواقعیبزرگتراست،چوندرآنافزایشقیمتهملحاظشدهاست.

شاخص های دیگر اندازه گیری پیشرفت اقتصادی

شاخصهایمربوطبهرشدکمیاقتصادوافزایشتولیدناخالصبهتنهایینشاندهندۀپیشرفتیککشورنیست.پسدرکناراینشاخص)درتولیدناخالص

داخلی(بهشاخصهایدیگرینیازداریم.

مثال:ممکناستدرآمدوتولیدناخالصداخلیدرکشوریبسیارباالباشداماچوننابرابریدرتوزیعدرآمددارد،سطحزندگیهمۀافرادمناسبنباشدواکثریت

جامعهدرآمدکمتریداشتهباشند.

شاخص دهک ها و وضعیت توزیع درآمد 

یکیازمشکالتاساسیدرتوسعۀاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشورهایدرحالتوسعه،توزیعنامتعادلدرآمداست.

ابتداببینیمچهطوروضعیتتوزیعدرآمد،افرادیککشوررامیتوانیمتحلیلکنیم؛برایاینکاربهترینروش،استفادهازشاخصدهکهاست.

 نکات مهم شاخص دهک:

1-برایاستفادهازشاخصدهکهاتماممردمجامعهراازلحاظدرآمدبه1۰گروهجمعیتیمساویتقسیممیکنیم؛بهاینترتیب:

گروهاولکمدرآمدترین)کمتریندرصددرآمدملی(وگروهدهمپردرآمدترین)بیشتریندرصددرآمدملی(افرادجامعههستند.

۲-درهرگروه1۰درصدجمعیتکلکشورقراردارند.)جمعیتهرگروهبادیگریبرابراست.(

٣-سهمهردهکازدرآمدملیبرابردرصددرآمدآنگروهنسبتبهدرآمدملیکشوراست.دقتکنیدسهمدهکهایباالترازدرآمدملیهموارهاز

سهمدهکهایپایینبیشتراست.

۴-برایمشخصکردنمیزانشاخصدهک)شاخصتوزیعدرآمدازاینفرمولاستفادهمیکنیم:

تولیدناخالصاسمیسال)۲۰۰۰(-تولیدناخالصاسمیسال)۲۰۰1(

تولیدناخالصاسمیسال)۲۰۰۰(

تولیدناخالصواقعیسال)۲۰۰۰(-تولیدناخالصواقعیسال)۲۰۰1(

تولیدناخالصواقعیسال)۲۰۰۰(
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۵-پسازمشخصشدنمیزانشاخصدهک،هرچهمقداربهدستآمدهعددکوچکتریباشد،وضعیتتوزیعدرآمدعادالنهتراستوهرچهعدد

بزرگترباشد،وضعیتتوزیعدرآمدازعدالتدورمیشود)ناعادالنهتراست(.

 نکته:گاهیدرآمدهاقابلثبتنیست.پس:اقتصاددانانبهجایاختالفدرآمدی،اختالفهزینهایرامحاسبهمیکنند.)چراکهدرآمدکلبرابر

هزینۀکلاست(،دراینحالتهزینۀخانوارنمایندۀدرآمدآناست.

مسئله و پاسخ

 مسئله ۱: جدول مندرج در سؤال نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور C در ارتباط با سال ۱۹۷۸ میالدی براساس »شاخص 

دهک« است. اگر تفاوت سهام »دهک دهم و نهم« ۴ درصد، تفاوت سهام »دهک هفتم و چهارم« ۶ درصد، تفاوت سهام »دهک ششم 

و دوم« ۷ درصد و تفاوت »سهام دهک اول و سوم« ۳ درصد باشد، در این صورت:

الف( سهم »دهک سوم«، »دهک ششم«، »دهک هفتم« و »دهک نهم« را مشخص کنید.

ب( شاخص دهک ها را در این کشور مشخص کنید.

جدول وضعیت توزیع درآمد در کشور C مربوط به سال ۱۹۷۸ میالدی

۲ درصدسهم دهک اول

۴ درصدسهم دهک دوم

؟سهم دهک سوم

۶ درصدسهم دهک چهارم

۸/۵ درصدسهم دهک پنجم

؟سهم دهک ششم

؟سهم دهک هفتم

۱۵/۵ درصدسهم دهک هشتم

؟سهم دهک نهم

۲0 درصدسهم دهک دهم

C ۱00 درصد جمعیت کشورC۱00 درصد درآمد ملی کشور

پاسخ:

الف( گام اول: برایمحاسبۀدرصدسهامخواستهشدهازفرضهایمسئلهکمکمیگیریم:

⇒ ۴=دهکنهم–دهکدهم)1( ⇒ ۴=دهکنهم–۲۰  1۶=دهکنهم  

⇒ ۵=دهکچهارم–دهکهفتم)۲(  ⇒ ۶=۶-دهکهفتم 1۲=دهکهفتم  

⇒  ۷=دهکدوم–دهکششم)3( ⇒ ۷=۴-دهکششم 11=دهکششم  

⇒ 3=دهکاول–دهکسوم)۴(  ⇒ 3=۲-دهکسوم ۵=دهکسوم  
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 نکته:هموارهجمعدهکهابرابرجمعیتکلکشوروجمعسهمدهکهایادرصدهابرابر1۰۰خواهدبود.

ب( گام دوم:باداشتنسهمدهکدهمواولمیتوانیمشاخصتوزیعدرآمدرامشخصکنیم:

میزانشاخصتوزیعدرآمد = =20
2 10  

مسئله ۲: در کشوری، نسبت های سهم دهک دهم به دهک اول جامعه از درآمد ملی در سال ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۶/۵، 

۷، ۵/۵ و ۵ محاسبه شده است. وضع توزیع درآمد این کشور در چه سالی مناسب تر بوده است؟

پاسخ: توزیعدرآمد،زمانیمناسبتراستکهمیزانشاخصعددکوچکتریباشدوبه1نزدیکترباشد.

بنابراینبیناینسالها،سال9۴کمتریننسبتدهکدهمبهاولدرتوزیعدرآمدرادارد،پستوزیعدرآمددراینسالبهترومناسبتربودهاست.

 شاخص توسعۀ انسانی

ازرایجترینشاخصهایجهانیبرایاندازهگیریپیشرفتاقتصادیهرکشورشاخصتوسعۀانسانی)H.D.I(1است.شاخصتوسعهانسانیترکیبیازچند

شاخصاستکهدرجدولآمدهاست.

)H.D.I(شاخصتوسعهانسانی

جوامعدرحالتوسعهجوامعتوسعهیافتهنامشاخصردیف

کمزیادسرانهدرآمدناخالصملی1

کمزیادمیانگینسالهایتحصیل۲

کمزیادامیدبهزندگی<?>دربدوتولد3

زیادکمشاخصهاینابرابری۴

شاخصهایدیگریکهدرگزارشتوسعۀانسانیمنعکسمیشود:

1-نرخباروری

٢-نابرابریهایجنسیتی

3-دسترسیبهآبآشامیدنیسالم

۴-بهداشتعمومی

۵-شاخصهایفقر

۶-شاخصپایداریمحیطی)انرژیهایتجدیدشوندهوفسیلی،کاهشآالیندههایمحیطزیستوگازهایگلخانهای،نقصانمنابعطبیعی،تغییرات

نواحیجنگلیو...(

برایدستیابیبهتصویردرستپیشرفتاقتصادیبایدشاخصرشد)GDP(بامعیاراندازهگیرینابرابریدرآمد)شاخصعدالت(وشاخصهاییمثلامیدبه

زندگی،میزانسواد،بهداشتترکیبکرد.

 تذکر: ایراندررتبۀ۶۵وجزءکشورهایباتوسعهیافتگیباالبهحسابمیآید.

H.D.I=Human)انسانی(Development)توسعه(Index)1.)شاخص
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 نکته:بامحاسبهشاخصH.D.Iمتوجهاینموضوعمیشویمکهممکناست،کشورهاییبادرآمدسرانهمشابه،توسعهانسانیمتفاوتیداشتهباشند.

 الگوی پیشرفت اسالمی - ایرانی

دربسیاریمواقعالگوهایتوسعهبهشرایطوتفاوتهایبومیومحلیکشورها،تاریخوفرهنگآنانوحتیارزشهایاجتماعیو...توجهیندارد.

به توسعه شاخصهای بهجز کشورها مقایسه برای اقتصاددانان نمیشوند. گرفته نظر در انسانی توسعه شاخص در مهم شاخصهای بعضی همینطور

شاخصهایدیگرینیزتوجهمیکنند؛زیرادرشاخصهایرشدوتوسعهبهاندازهکافیبهمواردیمانندتغذیه،مسکن،فضایکسبوکار،وضعیتفسادومبارزه

باآن،استفادهازعلموفناوری،ابعادزیستمحیطیوآالیندهها،دسترسیبهارتباطاتوفناوریاطالعاتو...توجهنشدهاست.

برخیازکشورهاوسازمانهایبینالمللیازالگوهایتوسعهبرایتحمیلالگوهاوسبکزندگیغربیاستفادهمیکنند.درکشورمانیزهرچندتالشهاییبرای

استقرارنظاماقتصادیاسالمیصورتگرفته،بعضینهادهایسرمایهداریدرجهتانباشتثروتدردستعدهمحدودوتوزیعناعادالنۀدرآمدفعالیتدارند.

ویژگیالگویبومیپیشرفتکشورمان،پیشنهادشدهتوسطاندیشمندان:

 1-سازگارباشرایطفرهنگی،اقلیمیوتاریخیکشور

 ۲-روشنکردنراهپیشرویمردم

⇐آغازحرکتیمستمروبلندمدتبرایدستیابیبهپیشرفتبومیوسازگاربافرهنگمردمایران نتیجهالگویپیشرفتاسالمی–ایرانی

سؤال های امتحانی  

درست           نادرست ۱- رشد یک مفهوم کیفی است. 

درست           نادرست ۲-در محاسبه تولید داخلی یک کشور، باید خدمات ارائه شده را نیز با میزان تولیدات کاالها جمع ببندیم. 

درست           نادرست ۳- در بسیاری از کشورهایی که دارای رشد درآمدی باال هستند، اکثریت جامعه از درآمد کمتری برخودارند. 

درست           نادرست ۴- برای محاسبۀ شاخص دهک ها مردم کشور را به ده گروه درآمدی مساوی تقسیم می کنند. 

 کشورهایی را که از ..................... باالتری و ..................... بیشتری برخوردار باشند، پیشرفته می دانند. 
ً
۵- در اقتصاد معموال

 با افزایش ..................... آن کشور است. 
ً
۶- افزایش شاخص رشد، معموال

۷- اقتصاددانان برای اندازه گیری میزان رشد یک کشور، به میزان رشد ..................... یک کشور در طول ..................... می نگرند. 

۸- شاخص ..................... یکی از شاخص های سنجش وضعیت توزیع درآمد یک کشور است. 

۹- در شاخص دهک ها، گروه اول )۱0 درصد اول( ..................... درصد درآمدی و گروه آخر )۱0 درصد آخر( ..................... 

درصد درآمدی را دارند. 

۱0- شاخص توسعه انسانی یا .....................، یکی از شاخص های رایج جهت اندازه گیری میزان ..................... یک کشور است. 

۱۱- یکی از معیارهای سنجش .....................، شاخص دهک هاست.
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جدول زیر مبین اقالم درآمدی است که در طول یک سال نصیب اعضای یک جامعه ی فرضی شده است و جمعیت کل این جامعه - ۱

۸0,000,000 نفر می باشد. در این صورت: 

الف( کدام ردیف جدول قیمت خدمات سرمایه و کدام ردیف، اجاره بها یا وجوه مربوط به اجاره است؟ 

ب( میزان درآمد ملی این جامعه چند ریال است؟ 

ج( درآمد سرانه ی جامعه چند ریال است؟ 

د( معنا و مفهوم سرانه چیست؟

ارزشاقالم درآمدیردیف

14 سود شرکت ها و مؤسساتدرآمد حقوق بگیران۱

25 درآمد صاحبان سرمایهدرآمد صاحبان امالک و مستغالت۲

۶۳0, ۳۲۹,۷۴۸ ریالدرآمد صاحبان مشاغل آزاد۳

24 درآمد امالک و مستغالتدستمزدها۴

۶۵۴٫۷۲۵,000 ریالدرآمد صاحبان سرمایه۵

۲00, ۶۳۵,۹۵۸ ریالسود شرکت ها و مؤسسات۶

توجه: درآمد کارمندان و کارگران موضوع ردیف های ۱ و ۴ به تفکیک محاسبه شده است. 

1(الف(ردیف۵و۲ب(۲,1۷۲,۲۵۶,3۸۰ج(۲۷/1۵د(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزانتولیدیادرآمدآنجامعه

۲(الف(ردیف۵و۲ب(۲,۲39,۴۵۶,3۸۰ج(۲۷/1۵د(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزانتولیدیادرآمدآنجامعه

3(الف(ردیف۲و۵ب(۲,۲39,۴۵۶,3۸۰ج(۲۷/1۵د(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزانتولیدآنجامعه

۴(الف(ردیف۲و۵ب(۲,۲39,۴۵۶,3۸۰ج(۲۷/1۵د(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزانتولیدیادرآمدآنجامعه

سواالت تستی

دهم
درس یازدهم )فصل سوم(
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کدام گزینه به ترتیب، درست )ص( یا نادرست )ع( بودن عبارت های زیر را به درستی نشان می دهد؟ - ۲

الف( در کشورهایی مثل لبنان که تولید داخلی آن ها بیشتر از تولید ملی است، نمی توان از شاخص های تولید ملی و داخلی به جای هم 

استفاده کرد. 

شود،  آن  نادرست  درمان  هم چنین  و  اقتصاد  بیماری  نادرست  تشخیص  موجب  می تواند  اقتصادی  سنجه های  در  اشتباه  هرگونه  ب( 

درنتیجه باید با دقت تمام آن ها را بررسی کرد. 

ج( میزان تولید کل می تواند بسیار مهم باشد، زیرا نشان دهنده ی میزان سرمایه گذاری، پس انداز، سطح رفاه و درآمد افراد جامعه و 

درنهایت امکان پیشرفت جامعه در آینده است. 

د( هنگام محاسبه ی تولید کل، چه در داخل مرزها و چه در خارج آن، مهم این است که در طول یک سال باشد، یا به عبارت دیگر در بازه 

 بدانیم که چه تولیدی )ملی یا داخلی( را محاسبه می کنیم.
ً
زمانی معینی باشد و حتما

 میزان صادرات آن ها(، متغیر مورد مقایسه را بر جمعیت آن ها تقسیم می کنیم، زیرا 
ً
 برای مقایسه عملکرد دو کشور )مثال

ً
هـ( معموال

جمعیت هر کشور نشان دهنده ی حجم و بزرگی اقتصاد آن کشور است و می تواند به شناخت درست تر کمک کند. 

۲(ص-غ-ص-غ-غ 1(ص-غ-غ-غ–ص

۴(غ-ص-ص-ص-غ 3(غ-ص-غ-ص-ص

با فرض این که جدول زیر در طی یک سال گذشته جمع آوری شده باشد: - ۳

الف( تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ مواد غذایی ۸0 تن

ب( تولید خالص داخلی این کشور کدام است؟

هر کیلو ۱۲۵,000مواد غذایی ۸0 تن۱

هر عدد ۴۳0۲,۴00,00 عدد ماشین آالت۲

هر عدد ۲۳۵,000۹۵,000 عدد پوشاک۳

۱٫۸00٫000٫000خدمات ارائه شده۴

23 خدمات ارائه شدهاستهالک۵

۲(الف(31,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ب:3۰,3۵۷,۰۰۰,۰۰۰ 1(الف:31,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ب:33,9۵۷,۰۰۰,۰۰۰ 

۴(الف:3۵,1۵۷,۰۰۰,۰۰۰ب:3۰,3۵۷,۰۰۰,۰۰۰  3(الف:3۵,1۵۷,۰۰۰,۰۰۰ب:33,9۵۷,۰۰۰,۰۰۰ 

 

کدام گزینه، پاسخ صحیح و کاملی به دو پرسش زیر می دهد؟ - ۴

الف( کدام یک، تعریف درست و صحیحی از حسابداری ملی ارائه می دهد. 

ب( چرا فعالیت هایی مثل فروش فیلم های قاچاق، جزء تولید ملی محاسبه نمی شوند؟ به دلیل این که....... 

1(الف:شاخهایازمطالعاتمدیریتیوحسابداریکهفعالیتهایاقتصادیرادرسطحملیوفراملیمیسنجد.ب:کاالیتولیدیآنهانهایینیستو

واسطهایمحسوبمیشود.

۲(الف:شاخهایازمطالعاتمدیریتیوحسابداریکهفعالیتهایاقتصادیرادرسطحملیوفراملیمیسنجد.

ب:اطالعاتدقیقیازاینکاالهادردسترسنیست.
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3(الف:شاخهایازمطالعاتاقتصادیکهباارائهیشاخصهایگوناگونبهبررسیواندازهگیریمیزانفعالیتهایاقتصادیدرسطحملیمیپردازد.ب:با

محاسبهیآنهابهنوعیموجبمشروعیتبخشیبهآنهامیشویم.

۴(الف:شاخهایازمطالعاتاقتصادیکهباارائهیشاخصهایگوناگونبهبررسیواندازهگیریمیزانفعالیتهایاقتصادیدرسطحملیمیپردازد.ب:

کاالیتولیدیآنهانهایینیستوواسطهایمحسوبمیشود.

اول - ۵ نظر گرفتن سال  در  با  ریال است.  میلیارد  و ۶0۸0 هزار  ترتیب ۳۸۹0، ۴۶۲0  به  متوالی  تولید کل کشوری، طی ۳ سال  میزان 

به عنوان سال پایه، تولید در این ۳ سال به ترتیب ۳۸۹0، ۴۲۴0 و ۵۶۹0 هزار میلیارد ریال است. با توجه به اطالعات مذکور: 

الف( اعداد پدیده ی تورم در سال دوم و سوم به ترتیب کدام است؟ 

ب( افزایش تولیدات در سال سوم و دوم به ترتیب کدام است؟ 

۲(الف:3۷۰-3۸۰ب:1۸۰-3۵۰  1(الف:3۸۰-39۰ب:1۸۰۰-3۵۰  

۴(الف:3۸۰-39۰ب:3۵۰-1۸۰۰ 3(الف:3۷۰-3۸۰ب:3۵۰-1۸۰۰  

کدام گزینه به پرسش های زیر پاسخ کامل می دهد؟ - ۶

الف( کدام یک جزء تولید داخلی ژاپن محسوب نمی شود؟ 

ب( با فرض این که.......، می توان درآمد ملی را با تولید ملی برابر دانست. 

ج( برای جلوگیری از اشتباه، متولیان حسابداری کشور در محاسبه ی تولید کل...... 

د( اگر عمر مفید کاالی سرمایه ای ۲۵ سال باشد، صاحب آن کاال باید ساالنه چند درصد به عنوان هزینه ی استهالک کنار بگذارد؟ 

1(الف:تولیدیکژاپنیدرایرانب:هرتولیدملی،درآمدیرابرایتولیدکنندگانایجادمیکند.ج:حداقلازدورروشاستفادهمیکنندوسپسنتایجراباهم

مقایسهمیکنند.د:۴درصد

۲(الف:تولیدیکایرانیدرژاپنب:خانوارهابرایرفعنیازخود،کاالمیخرند،پسدرواقعهزینهمیکنند.ج:حداقلازدوروشاستفادهمیکنندوسپس

نتایجراباهممقایسهمیکنند.د:۴درصد

3(الف:تولیدیکایرانیدرژاپنب:خانوارهابرایرفعنیازخود،کاالمیخرند،پسدرواقعهزینهمیکنند.ج(ازتمامیروشهابرایاطمینانحاصلکردن

استفادهمیکنند.د:۵درصد

۴(الف:تولیدیکژاپنیدرایرانب:هرتولیدملی،درآمدیرابرایتولیدکنندگانایجادمیکند.ج(ازتمامیروشهابرایاطمینانحاصلکردناستفاده

میکنند.د:۵درصد

کدام گزینه، حاوی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - ۷

الف( چرا گاهی اوقات مجبور به استفاده از شاخص های نسبی هستیم؟ 

ب( اگر در کشوری میزان سود واقعی ۱۸ درصد باشد و سود اسمی ۳۶ درصد، مقدار تورم کدام است؟ 

ج( تولید ناخالص ملی به اختصار............ و تولید ناخالص داخلی............. نامیده می شود. 

د( تولیدات کشورهای خاورمیانه، در ذیل کدام یک از سطوح آمارهای اقتصادی چهارگانه قرار می گیرد؟ 

1(الف:زیرادربعضیمواردشاخصهایمطلق،تصویرخوبیازواقعیتارائهنمیکنند.ب:1۸%ج:GDP-GNPد:منطقهای

۲(الف:زیرادربعضیمواردشاخصهایمطلق،تصویرخوبیازواقعیتارائهنمیکنند.ب:1۸%ج:GDP-GNPد:کالن

3(الف:بهدلیلاینکهشاخصهاینسبی،اثرجمعیتراازبینمیبرندوتصویردرستتریارائهمیکنند.ب:۲۰%ج:GDP-GNPد:کالن

۴(الف:بهدلیلاینکهشاخصهاینسبی،اثرجمعیتراازبینمیبرندوتصویردرستتریارائهمیکنند.ب:۲۰%ج:GNP-GDPد:منطقهای
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شرکتی تولیدی با ۱۲ کارگر، ساالنه ۷۵00 کاال هر یک به قیمت ۸۳0,000 تومان تولید می کند. با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول - ۸

زیر بگویید این شرکت چه میزان سود یا ضرر کرده است؟ 

۲,۴00,000حقوق متوسط ماهانه هر کارگر

۶,000,000اجارۀ ماهانه 

۱۷0,000,000هزینۀ مواد اولیۀ ساالنه

۲0 % حقوق ساالنۀ کارمندانهزینۀ استهالک ساالنه

۴( ۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰زیان 3( ۵,۵۶۸,۲۸۰,۰۰۰زیان ۲( ۵,۵۶۸,۲۸۰,۰۰۰سود 1( ۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰سود

یک کارخانه ی تولید کاغذ سال گذشته ۱۵00 تن کاغذ به ارزش هر تن ۱,۵00,000 ریال تولید کرده، با توجه به جدول هزینه ها عملکرد - ۹

سالیانه ی این بنگاه کدام است؟ 

۱۲,000,000 ریالاجاره بهای ماهیانه

۹00٫000 ریالحقوق ماهیانه هریک از کارکنان

۱۱ نفرتعداد کارکنان 

۱۲0,000,000 ریالمواد اولیه ی موردنیاز سالیانه

۲۵ % ارزش مواد اولیه مالیات

۴( 1,۸۷3,۲۰۰,۰۰۰زیان 3( 1,۸3۷,۲۰۰,۰۰۰سود ۲( ۲,۸3۷,۲۰۰,۰۰۰زیان 1( 1,۸۷3,۲۰۰,۰۰۰سود

با توجه به مندرجات جدول زیر و همچنین اگر مجموع ارزش اقالم »ماشین آالت، مواد غذایی و پوشاک« در یک جامعه ی فرضی، - ۱0

۱۸0 میلیارد ریال باشد، در این صورت: الف( تولید خالص ملی ب( تولید ناخالص داخلی و ج( تولید خالص داخلی سرانه کدام است؟

A۲0 میلیارد ریال  ارزش خدمات ارائه شده

B52 ارزش خدمات ارائه شدهتولید خارجیان مقیم کشور

Cتولید مردم کشور که در خارج اقامت دارندهزینه ی استهالک

D۴۵ میلیارد ریالتولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

E   ۱۱0 میلیون نفرجمعیت کل

1(الف(۲۵۰میلیاردریالب(31۵میلیاردریالج(۲۰۰۰ریال

۲(الف(۲1۵میلیاردریالب(۲۵۰میلیاردریالج(۲۰۰۰ریال

3(الف(۲1۵میلیاردریالب(1۵۰میلیاردریالج(1۰۰۰ریال

۴(الف(۲۵۰میلیاردریالب(31۵میلیاردریالج(1۰۰۰ریال
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کدام عبارت ها صحیح هستند؟ - ۱۱

الف( با قطعیت می توان گفت رشد و توسعه بخش مهمی از پیشرفت کشور ما است، حتی با مسامحه می توان گفت همه ی آن است. 

 I، D، ب( مؤلفه هایی همچون امید به زندگی در بدو تولد، میانگین سال های تحصیل، سرانه ی درآمد ناخالص ملی و... در گزارش های

H منعکس می شوند. 

ج( اقالم مصرفی خریداری شده اما بدون استفاده شامل خمس می شوند. 

د( در بحث بودجه، آخرین مرحله ی محاسبه ی هزینه ها، به دست آوردن میزان خرج در هر دسته ی مخارج است.

۴(الف-د 3(ج–د ۲(ب-ج 1(الف-ب

موارد زیر، به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن در کدام گزینه به درستی ذکرشده است؟- ۱۲

الف( مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد، میانگین سال های تحصیل، سرانه ی درآمد ناخالص ملی و شاخص های نابرابری 

در گزارش های توسعه ی انسانی منعکس می شوند.

محیطی  پایداری  شاخص های  و  فقر  شاخص های  عمومی،  بهداشت  سالم،  آشامیدنی  آب  به  دسترسی  نظیر  مؤلفه هایی  ب( 

تشکیل دهنده ی شاخص توسعه ی انسانی است. 

ج( در گزارش توسعه ی انسانی، ایران در رتبه ی ۸۵ است و جزء کشورهای با توسعه یافتگی پایین به شمار می رود. 

د( شاخص توسعه ی انسانی )HDI( یکی از شاخص های رایج جهانی برای اندازه گیری پیشرفت های اقتصادی کشورهای گوناگون 

است. 

۲(غ-غ-ص–غ 1(ص-ص-غ-ص

۴(ص-ص-ص-غ 3(غ-غ-غ-ص

مطابق اطالعات جدول زیر، به ترتیب، توزیع درآمد در کدام کشور نامناسب تر است و شاخص توزیع درآمد در کشور که دارای - ۱۳

مناسب ترین توزیع درآمد است، کدام است؟ 

سهم دهک دهمسهم دهک اولکشورها

A۴۲0

B۸۲۴

C۵۳0

D۳۲۱

۷-C )۴  ۷-B )3  3-A )۲  3-D )1
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است - ۱۴ دهک ها  شاخص  براساس  میالدی   ۱۹۸۹ سال  در   C کشور  درآمد  توزیع  وضعیت  نشانگر  زیر،  جدول  در  مندرج  اطالعات 

چنانچه: تفاوت سهام دهک اول و چهارم: ۱/۵ درصد، تفاوت سهام دهک دوم و پنجم: ۲ درصد، تفاوت سهام دهک ششم و نهم: 

۳ درصد، تفاوت سهام دهک هفتم و دهم: ۶/۵ درصد باشد، در این صورت: سهم دهک های چهارم، پنجم، ششم و هفتم، به ترتیب 

چند درصد است؟ 
C مربوط به سال ۱۹۸۹ میالدیجدول وضعیت توزیع درآمد در کشور

۷ درصدسهم دهک اول

۷/۵ درصدسهم دهک دوم

۸ درصدسهم دهک سوم 

؟سهم دهک چهارم

؟سهم دهک پنجم

؟سهم دهک ششم

؟سهم دهک هفتم

۱۱ درصدسهم دهک هشتم

۱۲/۵ درصدسهم دهک نهم

۱۶/۵ درصدسهم دهک دهم

۱00 درصد درآمد ملیدرصد ۱00 درصد جمعیت کشور

۲(هشتونیم-نهونیم-ده-یازده 1(هفتونیم-هشت-نه-ده

۴(هشتونیم-نهونیم-نهونیم-ده 3(هفتونیم-هشتونیم-نهونیم-ده

جدول زیر حاوی اطالعات فرضی مربوط به تولید کل کشوری در طی سه سال پیاپی است، )در این کشور تنها دو کاالی A و B تولید - ۱۵

می شود( با توجه به آن: 

الف( تولید ناخالص داخلی واقعی در سال دوم چند هزار میلیارد ریال است؟ 

ب( تولید ناخالص داخلی واقعی در سال سوم نسبت به سال پایه چه تغییری داشته است؟ )سال ۲0۱۸ سال پایه است.(

کاالی Bکاالی Aکاال

قیمت )به هزار میلیارد ریال(مقدار )به کیلو(قیمت )به هزار میلیارد ریال(مقدار )به کیلو(سال

۲0۱۸۴۵0۱۵00۳۲0۴00

۲0۱۹۵۲0۱۸۳0۴۸0۶۳0

۲0۲0۷۵0۲۷۵0۶۲0۸۱0

۲(الف(1,۲۵۴,۰۰۰ب(۷۰/9۸درصدافزایش 1(الف(9۷۲,۰۰۰ب(۷9/9۸درصدافزایش

۴(الف(1,۲۵۴,۰۰۰ب(۵۵درصدافزایش 3(الف(9۷۲,۰۰۰ب(۵۵درصدافزایش
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کدام گزینه دربردارنده ی پاسخ صحیح و کامل سؤاالت زیر است؟- ۱۶

الف( کدام عبارت در ارتباط با تولید یا درآمد داخلی صحیح است؟ 

ب( کدام یک از موارد اشاره شده در گزینه های تولید ناخالص داخلی ایران محاسبه نمی شود؟ 

1(الف(ارزشپولیهمهیکاالهاوخدماتنهاییتولیدشدهدرداخلوخارجازمرزهاییککشوردرطولیکسیالراتولیدناخالصداخلیمیگویند.ب(

خانمرضاییازطریقخیاطیدرخانهکسبدرآمدمیکند.

۲(الف(باتقسیمدرآمدداخلیبهجمعیتکشور،درآمدسرانهبهدستمیآید.ب(علیاهلکشورعراقاستامادرایرانزندگیمیکندودریککارگاهمشغول

بهکاراست.

تولیدداخلیدانست.ب(زهرا رامعادل ایجادکردهاست،میتواندرآمدداخلی تولیدکنندگانآن برای را تولیدداخلی،درآمدی اینکههر بافرض الف( )3

داوطلبانهبرایخدمترسانیبهبیمارانکروناییدربیمارستانمشغولبهکاراستوبابتاینکارپولیدریافتنمیکند.

۴(الف(ارزشپولیهمهیکاالهاوخدماتنهاییتولیدشدهدرداخلوخارجازمرزهاییککشوردرطولیکسالراتولیدناخالصداخلیمیگویند.ب(احمد

تلفنهمراهدوستشراکهقصدفروشآنراداردازاوبهقیمتمناسبمیخرد.

افزایش ظرفیت تولید ناشی از افزایش سرمایه گذاری یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر، مثالی برای »...............« - ۱۷

 به معنای افزایش تولید »...............« بنابراین، یک »...............« است. 
ً
است؛ زیرا این واژه، صرفا

۲(رشد-نیست-مفهومکیفی 1(توسعه-نیست-مفهومکیفی

۴(رشد-است-مفهومکّمی 3(توسعه-است-مفهومکّمی

جدول مندرج سؤال نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور انگلستان در سال ۱۹۹۹ می باشد. چنانچه تفاوت سهم دهک اول و - ۱۸

سوم ۴ درصد، دهک چهارم و ششم ۳ درصد، دهک پنجم و نهم ۶ درصد باشد و دهک هفت و هشت هم ۱ درصد، سهم دهک های 

اول، ششم، هفتم و نهم به ترتیب چقدر است؟

؟سهم دهک اول 

۳سهم دهک دوم

۶سهم دهک سوم

۷سهم دهک چهارم

؟سهم دهک پنجم

؟سهم دهک ششم

۱۲سهم دهک هشتم

؟سهم دهک نهم

۲۵سهم دهک دهم

1۵-11-1۰-۲ )۴   1۵-11-9-3 )3   1۴-1۲-9-3 )۲  1۴-1۲-1۰-۲ )1
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کدام یک از گزینه های زیر، حاوی پاسخ صحیح و کامل پرسش های زیر است؟ - ۱۹

الف( اگر در کشوری شاخص دهک ها ۱0 برابر و در کشور دیگر این شاخص ۸ برابر باشد، این موضوع نشان دهنده ی چیست؟

ب( چرا اندیشمندان کشور ما به سوی دستیابی به یک الگوی بومی برای پیشرفت سوق داده شده اند؟ 

ج( اگر سقف خانه ی فردی ریزش کند و نیاز به ۵ میلیون تومان پیدا کند، این فرد چه تغییری باید در بودجه ی خود ایجاد کند؟ 

د( خمس چیست؟ 

1(الف:وضعکشوراولنسبتبهکشوردومبهتراست.ب:زیراآنهابهدنبالالگوییبودندتاپیشرفتماراباجهانتطبیقدهند.ج:کاستنازهزینههاو

افزایشپسانداز.د:یکپنجمازاضافهیدرآمدهایسالیانهیفرد

۲(الف:وضعکشوردومنسبتبهکشوراولبهتراست.ب:زیرابرخیبرنامههایتوسعه،عاملتحمیلالگویزندگیغربیوسبکزیستنآنهااست.ج:

گرفتنواموثابتکردندرآمدخودوهزینههاد:پرداختمقداریازدرآمدخودبهشکلثابت

3(الف:وضوعکشوراولنسبتبهکشوردومبهتراست.ب:زیراآنهابهدنبالالگوییبودندتاپیشرفتماراباجهانتطبیقدهند.ج:گرفتنواموثابتکردن

درآمدخودوهزینههاد:پرداختمقداریازدرآمدخودبهشکلثابت

۴(الف:وضعکشوردومنسبتبهکشوربهتراست.ب:زیرابرخیبرنامههایتوسعه،عاملتحمیلالگویزندگیغربیوسبکزیستنآنهااست.ج:کاستن

ازهزینههاوافزایشپساندازد:یکپنجمازاضافهدرآمدهایسالیانهیفرد

کدام گزینه حاوی پاسخ پرسش های زیر است؟ - ۲0

الف( منظور از کلیدواژه ی »تولید نهایی« در تعریف GDP چیست؟ 

ب( کدام یک در رابطه با رشد اقتصادی درست است؟ 

ج( برای محاسبه ی تولید ناخالص داخلی اسمی، ....... 

د( با محاسبه ی نسبت ....... در کشورهای مختلف، شاخصی به دست می آید که برای مقایسه ی وضعیت توزیع درآمد به کار می رود. 

1(الف:یعنیدرمحاسبهیتولیدناخالصداخلیتنهاکاالهاینهاییرامحاسبهمیکنیمنهکاالهایواسطهایرا.ب:صرفًاوتنهابهمعنایافزایشتولیداست.

ج:مجموعارزشکاالهایتولیدیرادریکسالمحاسبهمیکنیم.د:دهکدهمبهاول

۲(الف:یعنیدرمحاسبهیتولیدناخالصداخلیتنهاکاالهاینهاییرامحاسبهمیکنیمنهکاالهایواسطهایرا.ب:صرفًاوتنهایکمقیاسکمیاست.ج:

مجموعارزشکاالهایصادراتیووارداتیرادریکسالودریککشورمحاسبهمیکنیم.د:دهکاولبهدهم

3(الف:یعنیدرمحاسبهیتولیدناخالصداخلیهمهیکاالهایتولیدشدهدرداخلکشوردربازهیزمانیخاصرامحاسبهمیکنیم.ب:صرفًاوتنهایک

مقیاسکمیتیاست.ج:مجموعارزشکاالهایصادراتیووارداتیدریکسالودریککشوررامحاسبهمیکنیم.د:دهکاولبهدهم

۴(الف:یعنیدرمحاسبهیتولیدناخالصداخلیهمهیکاالهایتولیدشدهدرداخلکشوردربازهیزمانییکسالهرامحاسبهمیکنیم.ب:صرفًاوتنهابه

معنایافزایشکیفیتکاالهایتولیدیاست.ج:مجموعارزشکاالهایتولیدیدریکسالرامحاسبهمیکنیم.د:دهکدهمبهاول

همه ی موارد می توانند راه حلی برای باال رفتن سطح رفاه اجتماعی در جامعه باشند، به جز........- ۲۱

1(ارائهیخدماتآموزشیرایگانوعمومیبرایهمهیافراد

۲(افزایشخطفقروسطححداقلدرآمدمعیشتی

3(کاهشهزینههایدرمانیدرزمینهیسالمتجسمیوروحیافراد

۴(اشباعیهنجارهایاجتماعیوتبدیلآنهابهباورعمومیافراد
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کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - ۲۲

الف( بهترین معیار برای سنجش رشد چیست؟ 

 به معنای افزایش تولید است، بنابراین مفهومی....... است و نتایج آن در....... مشاهده می شود. 
ً
ب(....... صرفا

1(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتثابت(وبانرخرشدآنهاب:رشد-کّمی-بلندمدتج:بهدلیل

ارزشپولملیهرکشور،محاسبهیتولیدکلبهدالرآمریکاموجبتضعیفووابستگیکشورهاخواهدشد.

۲(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتجاری(بانرخرشدآنهابهرشد-کمی-کوتاهمدتج:نوسانو

تغییرروزانهینرخدالرونیزتعیینقیمتدالربرمبنایسیاستهایهرکشور

3(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتثابت(وبانرخرشدآنهاب:رشد-کمی-کوتاهمدتج:نوسان

وتغییرروزانهینرخدالرونیزتعیینقیمتدالربرمبنایسیاستهایهرکشور

۴(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتجاری(ویانرخرشدآنهابهتوسعه-کیفیکمی-کوتاهمدتج:

بهدلیلارزشپولملیهرکشور،محاسبهیتولیدکلبهدالرآمریکاموجبتضعیفووابستگیکشورهاخواهدشد.

کدام موارد در محاسبه ی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نمی شوند؟- ۲۳

الف( گوشی موبایل سامسونگ که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. 

ب( فروش همان گوشی سامسونگ که قانونی وارد کشور شده، پس از مصرف به برادر کوچک تر 

ج( فروش سبزی کاشته شده در اطراف شهریار به افراد تهرانی 

د( فروش تلویزیون سونی با قیمت کمتر جهت کارهای خیریه 

هـ( چیدن میوه از درخت های باغ شخصی و مصرف در منزل 

و( مواد مخدر تولیدشده به صورت قانونی برای مصارف دارویی 

۴(ج-د-و 3(الف-ب-هـ ۲(ب-د-و 1(الف-ج-هـ

در جدول زیر اطالعات یک ماشین با عمر مفید ۴۵ سال درج شده است. در این صورت: - ۲۴

۱/۲۶0/000/000خرید ماشین آالت۱

۱۲۵/000/000میزان درآمدزایی سالیانه۲

الف( میزان هزینه استهالک

ب( مقدار درآمد خالص سالیانه این بنگاه اقتصادی کدام است؟ 

1(الف(۲۸/۰۰۰/۰۰۰،ب(۷۵/۰۰۰/۰۰۰ 

۲(الف(3۲/۰۰۰/۰۰۰،ب(11۲/۰۰۰/۰۰۰

3(الف(3۲/۰۰۰/۰۰۰،ب(۷۵/۰۰۰/۰۰۰ 

۴( ۲۸/۰۰۰/۰۰۰،ب(9۷/۰۰۰/۰۰۰
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کدام گزینه، دربردارنده پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- ۲۵

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.«  

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

حمل ونقل ....... گفته می شود و آنچه که در طول زمان، خدماتشان در جریان تولید استفاده می شود....... می گویند و تولیدکننده با 

آن ها ....... ایجاد می کند. 

ج( چندین سال است، مطلبی در رابطه با »بودجه ی کل کشور که بی ارتباط با تشکیل »صندوق توسعه ی ملی« نیست در بودجه 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 ........

1(الف(استفادهازدالررفاعییادالربرابریخریدP.P.Pب(سرمایهیفیزیکی-کاالهایسرمایهایبادوام-ارزشافزودهج(نفتخامثروتعمومیاستو

صادراتوفروشآندرآمدمحسوبنشدهووجوهحاصلازفروشآنوهمچنینگازطبیعیتولیدشدهپسازکسرهزینههایتولیدحتمًابایدبهصندوقتوسعه

ملیواریزشود.د(تضمینتعهداتاستنهتأمینمالی-تقلینمیشود.

۲(الف(مورداستفادهقراردادنمیانگینارزهایمعتبرجهانوتبدیلتولیدملیبهآنب(سرمایهیمالی-کاالهایسرمایهای-سودحسابداریج(درآمدهای

حاصلازفروشثروتهایعمومیبرایزایندگیمستمروحفظاینثروتطبیعیهرگزنبایدموردمصرفواستفادهقرارگیرد.د(تأمینمالیاستنهتضمین

تعهدات-تلقینمیشود.

3(الف(مورداستفادهقراردادنارزیکهارتباطمستقیمیبانرخدالرموجوددربازارارزرانداردب(سرمایهیمولد-کاالهایسرمایهایبادوام-سوداقتصادی

ج(درآمدهایحاصلازفروشثروتهایعمومیبایدبهعنواندرآمدهایخاصدولتیبهصندوقتوسعهملیواریزشود.د(تضمینتعهداتاستنهتأمین

مالی-تلقیمیشود.

۴(الف(استفادهازدالریکهتوسطسازمانهایمالیبینالمللیمحاسبهواعالممیشود.ب(سرمایهیعمرانی-کاالهایبادوامنهایی-سودویژهج(نفت

خامثروتعمومیبودهوفروشآنبایدازطریقصندوقتوسعهیملیدرجهتفقرزداییهمهجانبهوفراگیرموردمصرفقرارگیرد.د(تأمینمالیاستکه

تضمینتعهدات-تلقیمیشود.

)۳( مندرجات جدول زیر، نشان دهنده توزیع درآمد در کشور B در سال ۲00۴ میالدی بر اساس شاخص دهک ها است. اگر تفاوت - ۲۶

سهم دهک اول و دوم، ۱%، تفاوت سهم دهک سوم و دهم ۳0%، تفاوت سهم دهک چهارم و هشتم ۶% و تفاوت سهم پنجم و هفتم %۳ 

باشد، مجموع سهم دهک دوم، چهارم و نهم کدام است؟ 

صددرصد جمعیت۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱0دهک سهم

صددرصد درآمد ملی؟؟۱0؟۵/۵۷؟۳؟۱درصد

%3۲ )۴ %۲۸ )3 %۲۷ )۲ %۲۵ )1
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر: - ۲۷

الف( تولید ناخالص داخلی 

ب( تولید خالص داخلی سرانه در این جامعه چقدر است؟ 

به ارزش ۹0 میلیارد ریالتولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.۱

به ارزش ۲۴ میلیارد ریالتولید خارجیان مقیم کشور۲

34 ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.هزینه استهالک۳

25 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورخدمات ارائه شده۴

۶0 میلیون نفرجمعیت کل کشور۵

به ارزش ۱۸0 میلیارد ریالماشین آالت، پوشاک و مواد غذایی۶

۲(الف(1۴۶/1-ب(۲/۴3۵ 1(الف(۲13/۶-ب۲/۴3۵  

۴(الف(۲13/۶-ب(3/۵۶۰ 3(الف(1۴۶/1-ب(3/۵۶۰  

با توجه به جدول زیر، سهم دهک دهم از کشور B چه قدر می باشد تا توزیع درآمد در این کشور از کشور A عادالنه تر باشد؟ - ۲۸

AB

۹ درصدسهم دهک اول۶ درصدسهم دهک اول

؟ درصدسهم دهک دهم۳0 درصدسهم دهک دهم

۴( ۴۵درصد 3( ۴۷درصد ۲( ۴۴درصد 1( ۴۶درصد

به ترتیب درست )ص( یا نادرست )غ( بودن عبارت های زیر را کدام گزینه به درستی نشان می دهد؟ - ۲۹

الف( شاخص توسعه انسانی )HDI( ترکیبی از چند شاخص تولید خالص ملی، نرخ باسوادی بزرگ ساالن، امید به زندگی، دسترسی به 

آب سالم و میزان ثبت نام واجدان شرایط تحصیل در مدارس است. 

 به معنای افزایش تولید است؛ بنابراین مفهومی کمی است. اگر در جامعه ای میزان واقعی تولید در دوره ای معین نسبت 
ً
ب( رشد صرفا

به دوره قبل افزایش یابد، می گوییم در آن جامعه رشد اتفاق افتاده است. 

ج( تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های آن بستگی دارد؛ درنتیجه نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل 

تولید ملی کشورها به آن و مقایسه با هم است. 

د( در کشور ما به ویژه در دهه ی چهارم که به نام »دهه ی عدالت و پیشرفت« موسوم شد و در بحث الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، 

به جای واژه ی توسعه، واژه ی پیشرفت به کار رفت و موردقبول نخبگان واقع شد. 

۴(ص-غ-ص-غ 3(غ-ص-ص-غ ۲(ص-ص-غ-ص 1(غ-ص-غ-ص
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کدام گزینه به پرسش های زیر به درستی پاسخ می دهد؟- ۳0

الف( کدام یک از مواردی است که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شود؟ 

ب( کدام یک به وظیفه ی وسیله ی پرداخت بودن پول در مبادالت اشاره دارد؟ 

ج( از میان مزیت نسبی و مزیت مطلق کدام یک منجر به انتخاب یک گزینه )برای اختصاص منابع در کشوری که کاالهای آن نسبت به 

کشورهای دیگر گران تر در می آید( می شود؟ 

د( کدام یک تعریف صحیحی از »تعرفه های گمرکی« است؟

1(الف(کاشتنوبهرهبرداریازسبزیدرباغچهیباغخودبرایمصرفشخصیب(پولدرمبادالتپذیرفتهمیشودزیراهمهمیدانندافراددیگرهمآنرا

قبولمیکنند.ج(مزیتمطلقد(مالیاتگرفتهشدهازتفاوتارزشیکاالیاخدماتخریداریشدهوعرضهشده

۲(الف(آهنبهکاررفتهدرخودرویتولیدشدهتوسطایرانخودروب(پولدرمبادالتپذیرفتهمیشودزیراهمهمیدانندافراددیگرهمآنراقبولمیکنند.ج(

مزیتنسبید(حقوقوعوارضیکهدرواقعمالیاتهرکشوربرصادراتیاوارداتاست.

3(الف(ساالدالویهایکهسیبزمینیآنتوسطخودکارخانهتولیدکنندهبهعملآمدهاستب(باپولمیتوانارزشکاالهارامشخصکردوسپسبایکدیگر

سنجیدج(مزیتمطلقد(مالیاتگرفتهشدهازتفاوتارزشیکاالیاخدماتخریداریشدهوعرضهشده

۴(الف(ساالدالویهایکهسیبزمینیآنتوسطخودکارخانهیتولیدکنندهبهعملآمدهاستب(باپولمیتوانارزشکاالهارامشخصکردوسپسبایکدیگر

سنجیدج(مزیتنسبید(حقوقوعوارضیکهدرواقعمالیاتهرکشوربرصادراتیاوارداتاست.

با توجه به جدول دهک های زیر و در نظر گرفتن این که اختالف دهک اول و سوم ۱/۵، دهک چهارم و پنجم 0/۵ و دهک های هفتم - ۳۱

و نهم ۸ است، کدام گزینه به ترتیب سهم دهک های سوم و پنجم و نهم را به درستی نشان می دهد؟

درآمد )به درصد(سهم دهک ها

۲/۵اول

۳/۵دوم

؟سوم

۶چهارم

؟پنجم

۷/۵ششم

۱0هفتم

۱۶هشتم

؟نهم

۲۶دهم

۲(سه-ششونیم-هجده  1(سه-هفت-هجده

۴(چهار-هفت-هجده  3(چهار-ششونیم-هجده
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اطالعات مندرج در جدول روبه رو، مربوط به وضعیت توزیع درآمد یک کشور فرضی در سال ۲000 میالدی است، اگر: - ۳۲

تفاوت سهم دهک های اول و سوم: ۲ درصد 

تفاوت سهم دهک های دوم و ششم: ۶ درصد 

تفاوت سهم دهک های پنجم و هشتم: ۸ درصد 

و تفاوت سهم دهک های هفتم و دهم: ۱۶ درصد باشد، آنگاه 

به ترتیب، سهم دهک های اول، دوم، هشتم و دهم از درآمد 

ملی این کشور چند درصد خواهد بود؟

جدول وضعیت توزیع درآمد در کشور فرضی در سال ۲00 میالدی

؟دهک اول

؟دهک دوم

۳ درصددهک سوم

۵ درصددهک چهارم

۷ درصددهک پنجم

۸ درصددهک ششم

۱۲ درصددهک هفتم

؟دهک هشتم

۱۹ درصددهک نهم

؟دهک دهم

۱00 % جمعیت کشور۱00 % درآمد ملی

۲(یک-دو-شانزده-بیستوهشت 1(یک-دو-شانزده-بیستونه

۴(دو–سه-پانزده-بیستونه 3(یک-دو-پانزده-بیستوهشت

با توجه به مندرجات جدول زیر و همچنین اگر مجموع ارزش اقالم »ماشین آالت، مواد غذایی و پوشاک« جامعه ی فرضی، ۱۲۵ - ۳۳

میلیارد ریال باشد، در این صورت: 

الف( تولید ناخالص ملی 

ب( تولید خالص داخلی 

ج( تولید ناخالص داخلی سرانه کدام است؟ 

A۱۸ میلیارد ریالارزش خدمات ارائه شده

B32 ارزش خدمات ارائه شدهتولید خارجیان مقیم کشور
C13 تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارندهزینه ی استهالک
D۳۶ میلیارد ریالتولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

E۸0 میلیون نفرجمعیت کل

1(الف(1۷9میلیاردریالب(1۸۵میلیاردریالج(1۲۵۲ریال

۲(الف(1۷9میلیاردریالب(1۵۸میلیاردریالج(۲1۲۵ریال

3(الف(1۶1میلیاردریالب(1۸۵میلیاردریالج(1۲۵۲ریال

۴(الف(1۶1میلیاردریالب(1۵۸میلیاردریالج(۲1۲۵ریال
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جدول زیر، بیانگر اقالم درآمدی است که اقالم درآمدی در طول یک سال نصیب یک جامعه ی فرضی شده است. چنانچه جمعیت - ۳۴

کل این جامعه: ۵0 میلیون نفر باشد. در این صورت:

ارزشاقالم درآمدیردیف

۵00 میلیارد ریالدرآمد حقوق بگیران۱

۶۳0 میلیارد ریالدرآمد صاحبان سرمایه۲

32 درآمد حقوق بگیراندرآمد صاحبان مشاغل آزاد۳
مجموع ردیف های ۲ و ۳سود شرکت ها و مؤسسات۴

23 درآمد صاحبان سرمایهدستمزدها۵
۴۴0 میلیارد ریالدرآمد صاحبان امالک و مستغالت۶

الف( درآمد ملی این جامعه چند میلیارد ریال است؟ 

ب( به ترتیب، کدام ردیف جدول اجاره بها یا وجوه مربوط به اجاره و کدام ردیف قیمت خدمات سرمایه است؟

ج( درآمد سرانه ی این جامعه چند ریال است؟

د( مفهوم و معنای سرانه چیست؟ 

)تذکر: درآمد کارمندان و کارگران، موضوع ردیف های ۱ و ۵، به تفکیک محاسبه شده است.( 

1(الف(3۴3۰ب(۲-۶ج(۶۸,۶۰۰د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزانتولیدآنجامعه

٢(الف(۴3۴۰ب(۲-۶ج(۶۶,۶۰۰د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزانتولیدیادرآمدآنجامعه

3(الف(۴3۴۰ب(۶-۲ج(۶۶.۶۰۰د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزانتولیدآنجامعه

۴(الف(3۴3۰ب(۶-۲ج(۶۸,۶۰۰د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزانتولیدیادرآمدآنجامعه

مندرجات جدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب های ملی کشوری فرضی است. با توجه به داده های زیر، سهم تولید - ۳۵

خارجیان مقیم کشور چند هزار میلیارد ریال است؟

۳۷0 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص داخلی۱

۳۷۵ هزار میلیارد ریالتولید ناخالص ملی  ۲

۲0 هزار میلیارد ریال سهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند۳

 1۸ )۴   13 )3   1۵ )۲   1۰ )1

 در یک جامعه ی فرضی، »میزان تولید کل« در طی سال های متوالی، به ترتیب، سال اول ۳000، سال دوم ۳۳00 و در سال سوم - ۳۶

۳۷۵0 هزار میلیارد ریال بوده است. با انتخاب سال اول به عنوان »سال پایه«، »میزان تولید کل« این جامعه در سه سال موردنظر برحسب 

به ۳000، ۳۲۱0 و ۳۴۲0 هزار میلیارد ریال تغییریافته است. بر اساس این اطالعات: الف(  به ترتیب  پایه(  قیمت های سال اول )سال 

افزایش مقدار تولید در سال سوم ب( افزایش قیمت ها در سال سوم، به ترتیب )از راست به چپ( چند هزار میلیارد ریال است؟

۲1۰-9۰ )۴   33۰-۴۲۰ )3  1۰۰-۲۰۰ )۲  ۲۰۰-1۰۰ )1
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عبارات کدام گزینه بیانگر پاسخ درست پرسش های زیر است؟- ۳۷

الف( کدام روش از مواردی است که موجب افزایش رشد یک کشور می شود؟ 

ب( عبارت »برای اندازه گیری تولید کشور نیاز به یک واحد مشترک داریم که بتوانیم هر چیزی را که تولیدشده است اندازه گیری کنیم.« 

در ارتباط با کدام یک از مفاهیم موردبحث در تولید داخلی است؟ 

ج( کدام کاال در تولید داخلی کشور ایران محاسبه نخواهد شد؟ 

1(الف(بهکارگیریروشهایبهتروفناوریمناسبترب(ارزشپولیج(ارزشتولیداتیکشرکتچینیمستقردرایران

۲(الف(سرمایهگذاریبیشترب(ارزشپولیج(ارزکاغذبهکاررفتهدرچاپیککتاب

3(الف(افزایشنرخباسوادیبزرگساالنب(تولیدنهاییج(ارزشقطعاتیکماشیننساجی

۴(الف(بهبودوضعیتبهداشتب(تولیدنهاییج(تعمیرلوازمبرقیمنزلتوسطپدرخانواده

به ترتیب عبارات کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش های زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل می کند؟- ۳۸

الف( رشد به معنای ....... است؛ بنابراین مفهومی ....... است. 

ب( کدام وضعیت نقطه ی مقابل رشد و پیشرفت است؟ 

ج( در ارتباط با ویژگی های یک کشور پیشرفته کدام عبارت درست است؟

1(الف(افزایشتولید-کمیب(رکودج(ازثباتنسبیقیمتهاوبازارهابرخورداراست.

۲(الف(افزایشتولید-کمیب(تورمج(روحیهیاعتمادوهمبستگیمیانمردماینکشوربرایتکاپووتالشاقتصادی،برجستهاست.

3(الف(بهبودوضعیتمعیشتمردم-کیفیب(رکودج(میتوانددرشرایطبحرانیتمامنیازهایخودشراتأمینکند.

۴(الف(بهبودوضعیتمعیشتمردم-کیفیب(تورمج(دربرابرشوکهایاقتصادی،قدرتمقاومتداردوبقیهیکشورهارویآنحساببازمیکنند.

 دو کاالی A و B را تولید می کند، با توجه به مندرجات جدول زیر: - ۳۹
ً
فرض کنید کشوری صرفا

الف( تولید ناخالص داخلی اسمی در سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب چند تومان است؟ 

ب( تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۹۷ چند تومان است؟ 

ج( نرخ رشد واقعی تولید در سال ۹۷ چند درصد است؟ )سال ۹۶، سال پایه است.(

9۶9۷9۸سال

مقدار)کیلو(مقدار)کیلو(مقدار)کیلو(کاال

A۲۰1۵,۰۰۰۲۵۲9,۰۰۰3۷3۶,۵۰۰

B1۵۲۵,۰۰۰۲3۴۰,۴۰۰31۴9,۶۰۰

1(الف(1.۶۵۴.۲۰۰-۲.۸۸۸.1۰۰ب(99۵.۰۰۰ج(۴3/۵

۲(الف(1.۴۵۶.1۰۰-۲.1۸۸.۸۰۰ب(99۵.۰۰۰ج(۴۰/۷

3( 1.۴۵۶.1۰۰-۲.1۸۸.۸۰۰ب(9۵۰.۰۰۰ج(۴3/۵

۴( 1.۶۵۴.۲۰۰–۲.۸۸۸.1۰۰ب(9۵۰.۰۰۰ج(۴۰/۷
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اطالعات مندرج در جدول زیر نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور A در سال ۱۹۷۹ میالدی بر اساس »شاخص دهک ها« است. - ۴0

چنانچه: تفاوت سهام »دهک اول و چهارم« ۱/۵ درصد، تفاوت سهام »دهک دوم 

و پنجم ۲ درصد، تفاوت سهام دهک »ششم و نهم« ۳ درصد و تفاوت سهام دهک 

»هفتم و دهم« ۶/۵ درصد باشد، سهم دهک های چهارم، پنجم، ششم و هفتم به 

ترتیب چند درصد است؟ 

سهم دهک اول۷ %

سهم دهک دوم۷/۵ %

سهم دهک سوم۸ %

سهم دهک چهارم؟

سهم دهک پنجم؟

سهم دهک ششم؟

سهم دهک هفتم؟

سهم دهک هشتم۱۱ % 

سهم دهک نهم۱۲/۵ %

سهم دهک دهم۱۶/۵ %

۲(هفتونیم-هشتونیم-نه-ده 1(هفتونیم-هشتونیم-نهونیم-یازده

۴(هشتونیم-نهونیم-ده-یازده 3(هشتونیم-نهونیم-نهونیم-ده

مندرجات جدول زیر، بیانگر توزیع درآمد در یک کشور فرضی A در سال ۱۹۹۶ میالدی بر اساس »شاخص دهک ها« است. اگر - ۴۱

تفاوت دهک اول و چهارم برابر ۵% و تفاوت دهک سوم و ششم برابر 0/۶ و تفاوت دهک ششم و هفتم برابر ۱% باشد، به ترتیب سهم 

دهک سوم، ششم، هفتم و هشتم چند درصد است؟ 

جدول وضعیت درآمد در کشور A مربوط به سال ۱۹۹۶ میالدی 

۱00 % جمعیتدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولسهم دهک

۱00 % درآمد۲۱ %۱۶/۵ %؟؟؟۸/۵ %؟۵ %۳ %۲ %درصد

13-1۲-1۰-۸ )۴  13-13-1۲-۸ )3  1۴-1۲-11-۷ )۲  13-1۲-11-۷ )1

در یک جامعه فرضی، »میزان تولید کل« در طی سال های متوالی به ترتیب: سال اول ۱0000، سال دوم ۱۳۲00 و در سال سوم ۱۷۶00 - ۴۲

میلیارد ریال بوده است. اگر سال اول، سال پایه باشد، »میزان تولید کل به قیمت ثابت« به ترتیب: . ۱000، سال دوم ۱۱۴00 و در سال 

سوم ۱۳۳00 تغییر می یابد. افزایش قیمت ها در سال دوم و سوم کدام است؟

3۶۰۰-۲۸۰۰ )۴  ۷۶۰۰-3۲۰۰ )3  33۰۰-1۴۰۰ )۲  ۴3۰۰-1۸۰۰ )1

اگر تولید کل کشور به قیمت پایه در سه سال متوالی ۱۲00، ۱۵00 و ۱۸۷۵ باشد و پیش بینی شود تا ۵ سال با همین نرخ رشد کند، - ۴۳

 کدام است؟
ً
تولید کل در سال پنجم تقریبا

۲9۴۰ )۴  ۲93۰ )3  ۲9۲۰ )۲  ۲91۰ )1
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مزد، سود و اجاره جزء کدام روش محاسبه تولید کل هستند؟- ۴۴

۴(روشدرآمدیهزینهای 3(روشارزشافزوده ۲(روشهزینهای 1(روشدرآمدی

شاخصی ترکیبی از چند شاخص برای شناخت و تشخیص »توسعه یافتگی« وجود دارد: - ۴۵

الف ( نام آن چیست؟ 

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

1(الف(شاخصرشدانسانییاI.H.Dب(درآمدمّلی

۲(الف(شاخصرشدانسانییاH.D.Iب(درآمدسرانه

3(الف(شاخصتوسعهیانسانییاI.H.Dب(درآمدمّلی

۴(الف(شاخصتوسعهیانسانییاH.D.Iب(درآمدسرانه

جدول زیر حاوی اطالعاتی فرضی مربوط به تولید کل کشوری در سه سال پیاپی است. اگر میزان تورم در سال دوم در سوم معادل: - ۴۶

۲۴۷ و ۱۶۳۱ هزار میلیارد ریال باشد، به ترتیب )از راست به چپ(:

سال

تولید کل
۱۳۷۹۱۳۸0۱۳۸۱

۷۸00؟۴۲۹0تولید کل به قیمت جاری )هزار میلیارد ریال(

؟۴۲۹0۵۸۳0تولید کل به قیمت ثابت )هزار میلیارد ریال(

الف( تولید کل در سال دوم و سوم، کدام است؟ 

ب( افزایش مقدار تولید در سال دوم و سوم، چه قدر است؟ )توجه: سال، پایه، سال ۱۳۷۹ منظور شده است.( 

۲(الف(۶۰۷۷-۶1۶9ب(1۸۷9-1۵۴۰  1(الف(۵۵۸3-9۴31ب(۵1۴1-1۲93 

۴(الف(۶۰۷۷-9۴31ب(۵1۴1-1۵۴۰ 3(الف(۵۵3-۶1۶9ب(1۸۷9-1۲93 

در رابطه با مفاهیم رشد و توسعه همه ی گزینه های زیر صحیح هستند؛ به جز ......... - ۴۷

1(اگردرجامعهایمیزانواقعیتولیددردورهایمعیننسبتبهدورهیقبلافزایشیابدمیگوییمدرآنجامعهرشدصورتگرفتهاست.

۲(هرگاهکشوریبابرخورداریازعواملتولیدبیشتربابهکارگیریروشهایبهتروفناوریمناسبتر،ظرفیتتولیدیخودراافزایشدهد،میگوییمدرمسیر

توسعهگامبرداشتهاست.

3(نتایجتوسعهممکناستدرزمانطوالنیتریبهدستآیدودرکوتاهمدتمشهودنباشد؛بههمیندلیلگفتهمیشودکهتوسعهفرایندیبلندمدتاست.

۴(چونجمعیتهرکشوردرطولزمانتغییرمیکندبهتراستنرخرشددرآمدسرانهرادرحکممعیارسنجشرشددرنظربگیریموبدینترتیبوضعیتکشور

رادرسالهایمختلفمقایسهکنیم.
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وضعیت توزیع درآمد در کشور فرضی A در یک سال معین، در جدول زیر آورده شده است. اگر تفاوت سهم دهک پنجم و ششم ۲ - ۴۸

درصد، تفاوت سهم دهک دوم و هفتم ۹ درصد باشد، و هم چنین جمعیت کشور ۵0 میلیون نفر و درآمد ملی آن ۶۲۵ میلیارد دالر باشد، 

در این صورت: )به ترتیب از راست به چپ(: 

الف( سهم دهک های پنجم، هفتم و دهم، چند درصد است؟ 

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

با ۷ باشد، وضعیت توزیع درآمد در کدام کشور عادالنه تر  B برابر 

است؟ 

ج( جمعیت دهک ششم چند میلیون نفر است؟ 

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

در کشور Aوضعیت توزیع درآمد

۲ درصدسهم دهک اول

۳ درصدسهم دهک دوم

۷ درصدسهم دهک سوم

سهم دهک چهارم

سهم دهک پنجم

۷ درصد

؟

۱۱سهم دهک ششم

؟سهم دهک هفتم

۱۴سهم دهک هشتم

۱۷سهم دهک نهم

؟سهم دهک دهم

۱00 % درآمد ملی۱00 % جمعیت کشور

٢(الف(1۸،1۲،9ب(Aج۷۵ 1(الف(19،13،۷ب(Aج(۶۵  

۴(الف(1۸،1۲،9ب(Bج(۷۵ 3(الف(19،13،۷ب(Bج(۶۵  

میزان تولید کل یک جامعه ی فرضی در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۵۱00، ۵۳۲0 و ۵۹۵0 هزار میلیارد ریال می باشد. با در نظر - ۴۹

گرفتن سال ۹۴ به عنوان سال پایه، میزان تولید کل کشور در طی سه سال موردنظر برحسب قیمت های سال پایه به ترتیب به ۱00، ۵۲۱0 

و ۵۸۴0 هزار میلیارد ریال تغییریافته است. در این صورت به ترتیب: 

الف( میزان افزایش قیمت ها در سال دوم 

ب( میزان تورم در سال سوم نسبت به سال پایه

پ( میزان افزایش تولید در سال سوم نسبت به سال پایه چند هزار میلیارد ریال است؟ 

۸۴۰-11۰-11۰ )۴  ۷۴۰-۷۴۰-۲1۰ )3  ۷۴۰-11۰-11۰ )۲   ۸۴۰-۷۴۰-۲1۰ )1

کدام گزینه جای خالی عبارت های زیر را به ترتیب کامل می کند؟- ۵0

- اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنه تر کردن آن و مقابله با فقر، مستلزم ....... است.

- توزیع عادالنه درآمدها و کاهش فقر می تواند انگیزه ی قدرتمند همکاری و مشارکت عموم افراد جامعه را در فرایند ....... ایجاد کند. 

1(توانمندسازیافرادجامعهدرهمهیزمینهها-رشداقتصادی

۲(تقویتروحیهیامیدوهمکاریبینافرادجامعه-توسعهیسالماقتصادی

3(توانمندسازیافرادبهویژهمولدکردنآنها-توسعهیسالماقتصادی

۴(رسیدگیبهوضعیتنامطلوبزندگیاقشارکمدرآمد-رشداقتصادی
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کدام گزینه نادرست است؟- ۵۱

1(توجهبه»تولیدملی«آثارمطلوبیبرایاقتصادکشوردارد،مانندافزایشدرآمددولت،افزایشاشتغالوکاهشتورم.

۲(خریدمحصوالت)کاالوخدمات(ایرانی،اقتصادکشورراشکوفاخواهدکرد.

3(سیاستهایکلیکشور،مسیراصلیاقتصادرامشخصمیکند،توجهبهاینسیاستهاکهتوسطرئیسجمهورمشخصوابالغشدهاست،موجبمیشود

قطاراقتصاددرریلخودحرکتنماید.

۴(استفادهازمحصوالتایرانینشاندهندهیحساسیتوغیرتملیمانسبتبهآنهااستوبیانگررفتاریارزشمنداست.

جدول زیر وضعیت توزیع درآمد مربوط به کشور A را در طول یک سال نشان می دهد، با توجه به این جدول: - ۵۲

الف( سهم دهک های سوم، هشتم و دهم کدام است؟  

ب( عدد مربوط به شاخص وضعیت توزیع درآمد کدام است؟ 

ج( چنانچه درآمد ملی کشور A در این یک سال ۶۵ هزار دالر باشد، 

سهم ۳0 درصد کم درآمد جامعه از درآمد ملی چند دالر است؟ 

 ،۱0 با  برابر   B در کشور فرضی  درآمد  توزیع  شاخص  چه  چنان  د( 

باشد وضعیت توزیع درآمد در کدام کشور ناعادالنه تر است؟ 

در کشور Aوضعیت توزیع درآمد

۲سهم دهک اول

۳سهم دهک دوم

؟سهم دهک سوم

۵سهم دهک چهارم

۸سهم دهک پنجم

۱۱سهم دهک ششم

۱۴سهم دهک هفتم

؟سهم دهک هشتم

۱۸سهم دهک نهم

؟سهم دهک دهم

۱00 درصد درآمد ملی۱00 درصد جمعیت کشور

 B)۲(الف(۴-1۴-۲۰ب(1۰/۵ج(۶۵۰۰د   A)1(الف(3-1۵-۲1ب(1۰/۵ج(۵۲۰۰د

B)۴(الف(۴-1۴-۲۰ب(9/۵ج(۶۵۰۰د   A)3(الف(3-1۵-۲1ب(11/۵ج(۵۲۰۰د

هریک از فعالیت های زیر بیانگر تالش دولت برای رسیدن به کدام یک از »اهداف اقتصادی دولت« است؟- ۵۳

- »تصمیم دولت برای پرداخت ماهانه صد هزار تومان به مدت ۴ ماه به ۳0 میلیون نفر از اقشار کم درآمد کشور در دوران همه گیری 

ویروس کرونا«

- »توزیع مرغ یخ زده به قیمت ارزان در بازار«

- »برگزاری دوره های آموزش کالس های آنالین برای آموزگاران و دبیران«

- »دستور بانک مرکزی به بانک ها برای پایین آوردن نرخ بهره ی وام پرداختی به شرکت ها و مؤسسات تولیدی«
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1(بهبودتوزیعثروتودرآمد-بهبودتوزیعثروتودرآمد-رشدوپیشرفتاقتصادی-ثباتقیمتها

۲(ثابتقیمتها-بهبودتوزیعثروتودرآمد-اشتغالکاملازطریقپیشگیریازبیکارشدنافرادشاغل-ثباتقیمتها

3(بهبودتوزیعثروتودرآمد-ثباتقیمتها-اشتغالکاملازطریقپیشگیریازبیکارشدنافرادشاغل-رشدوپیشرفتاقتصادی

۴(ثابتقیمتها-ثابتقیمتها-رشدوپیشرفتاقتصادی-رشدوپیشرفتاقتصادی

کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟ - ۵۴

الف( کدام مورد، در رابطه با واقعیت نادرست است؟ 

ب( گسترش فعالیت های اقتصادی، افزایش بهره وری و سطح زندگی در کشورهای درحال توسعه از طریق اجرای طرح های مطالعاتی، 

برگزاری سمینارها و سخنرانی ها و همچنین اعطای اعتبار با شرایط آسان به کشورهای مذکور از وظایف اصلی کدام سازمان است؟ 

ج( در محاسبه ی تولید کل جامعه باید از محاسبه ی ارزش کاالهای ».......« صرف نظر کرده و فقط ارزش کاالهای ».......« را محاسبه نمود. 

د( عالوه بر آثار مثبت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها، دستیابی به چه چیزی می تواند به عنوان یک عامل مهم دیگر، اقتصاد کشورها 

را تحت تأثیر قرار دهد؟ 

هـ( هرگاه در یک واحد تولیدی در طول یک دوره ی معین تفاوت درآمد هزینه تولید محاسبه گردد به آنچه می گویند؟ 

و( ورقه ی قابل معامله که بر روی آن اطالعاتی شامل میزان مشارکت، تعهدات و منابع صاحب آن درج شده است، چیست؟

1(الف(بهنظرمیرسدکهمیانپیشفرضهایعلماقتصادوتعالیماسالمیتقابلیآشکاروجوددارد.ب(سازمانبینالمللیتوسعهج(واسطهای-نهایید(

تخّصصهـ(میزانسودو(سهم

٢(الف(فرضنامحدودبودننیازهایانسانباالگویمصرفاسالمیلزومًاناسازگارنیست.ب(بانکبینالمللیتوسعهوترمیمج(سرمایهای-مصرفید(

تکنولوژیمدرنهـ(میزانتولیدخالصداخلیو(سهممؤسس

3(الف(پذیرفتنقرضمحدودبودنمنابعدردسترسانسانبااعتقادبهبیحدوحصربودننعمتهایالهیناسازگارنیست.ب(مؤسسهیتضمینسرمایهگذاری

چندجانبهج(مصرفی-سرمایهاید(انرژیهستهایهـ(میزاناجارهو(سهمممتاز

پاییناست.ب(مؤسسهمالی ۴(الف(محدودبودنمنابعبهایندلیلاستکهانسانراهاستفادهازمنابعراکشفنکردهاستیاسطحدانشفنیانسان

بینالمللیج(نهایی-واسطهاید(منابعومواداولیهفراوانونیرویانسانیارزانهـ(میزانبهرهو(سهمباحقچندرأی

 کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- ۵۵

الف( مطلب زیر مربوط به چیست؟

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

تقسیم این دو بر هم قدرت خرید دالر را در ایران نشان می دهد.« 

ب( گفته می شود، گاهی درآمدها قابل ثبت نیستند، به همین دلیل اقتصاددانان برای به دست آوردن: 

ج( دولت ها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود ».......« را اجرا می کنند که از ».......« تشکیل شده است. 

د( درآمدهای ناشی از فروش ثروت عمومی ».......« محسوب نشده و برای زایندگی مستمر و حفظ ثروت های طبیعی باید به ....... 

تبدیل شود. 
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هـ( متخصصان اقتصاد تحریم با مطالعه ی بیش از ۱۴0 نمونه ی تحریم اقتصادی در یک صد سال گذشته، معتقدند به طور متوسط پس 

از ».......« کفه ی »هزینه- فایده ی« تحریم به سمت ».......« چرخیده است. 

رامحاسبهمیکنند.ج(بسته بینالمللیمحاسبهواعالممیشود.ب(شکافهزینهای،شکافدرآمدی ازدالریکهتوسطسازمانهای الف(استفاده )1

سیاستهایارزی-دوابزارصادراتووارداتد(درآمددولتیخاص-سرمایهگذاریهایزیربناییهـ(۲سال-فایدهومنافعکشورتحریمکننده

٢(الف(استفادهازدالررفاهییادالربرابریخریدP.P.Pب(شکافدرآمدی،شکافهزینهایرامحاسبهمیکنندج(بستهسیاستهایمالی-دوابزاردرآمدها

ومخارجدولتد(درآمدهایدولتی-سرمایهیمولدهـ(۴سال-فایدهومنافعکشورتحریمشونده

3(الف(مورداستفادهقراردادنارزیکهارتباطمستقیمیبانرخدالرموجوددربازارارزندارند.ب(وضعیتتوزیعدرآمدازشاخصدهکهااستفادهمیکنند.

ج(بستهسیاستهایپولی-دوابزارانقباضپولیوانبساطپولید(درآمددولتیمحسوبنشده-سرمایهگذاریهایشالودهایهـ(1۰سال-فایدهومنافع

کشورتحریمشونده

۴(الف(مورداستفادهقراردادنمیانگینارزهایمعتبرجهانوتبدیلتولیدملیبهآنب(سهمهریکازدهکهاتولیدناخالصداخلیرامدنظرقرارمیدهند

ج(بستهیسیاستهایتجاری-دوابزاردرآمدهایدولتومخارجدولتد(درآمددولتیخاصتلقیشده-سرمایهگذاریهایاجتماعیوفرهنگیهـ(۶ 

سال-فایدهومنافعکشورتحریمکننده

جدول زیر، حاوی اطالعات فرضی مربوط به تولید کل کشوری در سه سال پیاپی است. اگر میزان تورم در سال دوم و سوم به - ۵۶

ترتیب: ۲۴۷ و ۱۶۳۱ هزار میلیارد ریال باشد، در این صورت به ترتیب از راست به چپ: 

الف( ارزش تولید کل در سال دوم و سوم، کدام است؟

ب( مقدار افزایش تولید کل در سال دوم و سوم، چه قدر است؟ سال پایه، سال ۱۳۷۹ منظور شده است.

سال

تولید کل

۱۳۷۹۱۳۸0۱۳۸۱

۷۸00؟۴۲۹0ارزش تولید کل به قیمت جاری

؟۴۲۹0۵۸۳0ارزش تولید کل به قیمت ثابت

۲(الف(۵۵۸3-9۴31ب(۵1۴1-1۲93  1(الف(۵۵۸3-۶1۶۵ب(1۸۷9-1۲93  

۴(الف(۶۰۷۷-9۴31ب(۵1۴1-1۵۴۰ 3(الف(۶۰۷۷-۶1۶9ب(1۸۷9-1۵۴۰  

به مندرجات - ۵۷ توجه  با  اقالم مختلف درآمدی است که در طول یکسان نصیب یک جامعه ی فرضی شده است.  زیر، مبین  جدول 

جدول: 

الف( کدام ردیف جدول، قیمت خدمات سرمایه و کدام ردیف، اجاره بها یا مال االجاره است؟ 

ب( درآمد ملی این جامعه چه قدر است؟ 

ج( درآمد سرانه آن کدام است؟ 

د( مفهوم و معنای پسرانه چیست؟ 

قابل توجه: درآمد کارمندان و کارگران موضوع ردیف های ۳ و ۶ به تفکیک محاسبه شده است. 
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ارزشاقالم درآمدی  ردیف

۳۲۸ میلیارد ریالدرآمد صاحبان امالک و مستغالت۱

23 درآمد صاحبان سرمایهسود شرکت ها و مؤسسات  ۲

26 مجموع درآمد ردیف های: ۱ و ۶درآمد حقوق بگیران۳

۳۴۸ میلیارد ریالدرآمد صاحبان سرمایه۴

13 از مجموع درآمد ردیف های: ۴ و ۶درآمد صاحبان مشاغل آزاد۵

۲۳۳ میلیارد ریالدستمزدها۶

۵0 میلیون نفرجمعیت کل کشور۷

1(الف(ردیف:1وردیف۴ب(1۵1۲ج(3۰۴۲د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزاندرآمدآنجامعه

۲(الف(ردیف:1وردیف۴ب(1۵۲1ج(3۰/۲۴د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزانتولیدآنجامعه

3(الف(ردیف:۴وردیف1ب(1۵1۲ج(3۰/۲۴د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزانتولیدودرآمدآنجامعه

۴(الف(ردیف:۴وردیف1ب(1۵۲1ج(3۰۴۲د(سهممتوسطهرفردجامعهازمیزاندرآمدوتولیدآنجامعه

میزان تولید کل کشور در طی سه سال متوالی به ترتیب ۲۵00، ۴۷۵0 و ۸00 هزار میلیارد ریال است، با انتخاب سال اول به عنوان - ۵۸

سال پایه، مقدار تولید کل این جامعه در سه سال موردنظر برحسب قیمت های سال پایه به ۲۵00، ۳۵00 و ۵۵00 تغییریافته است. بر 

اساس این محاسبات به ترتیب از راست به چپ: 

الف( افزایش مقدار تولید در سال دوم و سوم کدام است؟ 

ب( افزایش قیمت ها در سال دوم و سوم چند است؟ 

ج( کدام اعداد مربوط به رشد تولید در سال دوم و سوم در این جامعه است؟ 

۲(الف(3۰۰۰-1۰۰۰/ب(13۰۰-1۲۵۰/ج(3۰۰۰-1۰۰۰  1(الف(1۰۰۰-3۰۰/ب(1۲۵۰-13۰۰/ج(1۲۵۰-13۰۰  

۴(الف(1۰۰۰-۲۲۵۰/ب(۲۰۰۰-۲۰۵۰/ج(1۰۰۰-1۲۵۰ 3(الف(1۰۰۰-3۰۰۰/ب(1۲۵۰-13۰۰/ج(3۰۰۰-1۰۰۰  

استفاده از »سال پایه« برای محاسبه ی »ارزش کل کاال و خدمات تولیدی در جامعه« به چه علت است؟ - ۵۹

3(جلوگیریازتغییرمیزانتولید 1(جلوگیریازاثرتورمی

۴(دستیابیبهقیمتواقعیکاالها   GNP3(دستیابیبهارزشجاری

ارزش پولی تمام »عوامل تولید« که در جریان تولید به کار گرفته می شوند، مشخص کننده کدام یک از روش های محاسبه ی ارزش - ۶0

تولید کل می باشد؟ 

۴(ارزشافزوده  3(درآمدی ۲(تولیدی 1(هزینهای
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از دیدگاه حسابداری ملی کدام مورد فعالیت تولیدی محسوب نمی شود؟ - ۶۱

۲(حملکاالیتولیدشدهبرایعمدهفروشان 1(تولیدمحصوالتکشاورزی

۴(تعمیریکیخچالتوسطمالک 3(بستهبندیمحصوالتتولیدشده

مجموع ارزش افزوده ی بخش های مختلف اقتصاد یک جامعه چه نام دارد؟ - ۶۲

۲(تولیدخالصداخلی 1(درآمدملی

۴(ارزشکلتولیدات 3(تولیدخالصملی

جریان پولی که از طرف بنگاه های اقتصادی به خانوارها پرداخت می شود با کدام یک از گزینه های زیر در تضاد است؟ - ۶۳

۲(درآمدملی 1(ارتشکلتولیداتجامعه

۲(درآمدسرانه 3(هزینهیکلتولیدجامعه

کدام مورد با دیدگاه اسالم در مورد مشارکت عوامل انسانی در تولید هم خوانی ندارد؟ - ۶۴

1(بهدلیلاهمیتانسان،صاحبسرمایهیفیزیکیومالیمیتوانندبهعنوانصاحبکسبوکاردرسودوزیانشریکشوندباسرمایههایخودرادراختیار

صاحبتولیدقراردهندواجارهبگیرند.

۲(صاحبسرمایهفیزیکیهممیتواندسرمایهخودرادراختیارصاحبتولیدقراردهدواجارهبگیردوهممیتواندصاحبتولیدشودودرسودوزیانشریکشود.

3(صاحبسرمایهمالیمیتواندیابهصورتقرضالحسنهدرتولیدمشارکتکندواجرالهیواجتماعیببردیاباعنوانصاحبکاردرسودوزیانشریکشود.

۴(انسانحقیدرانتخابدارداماصاحبسرمایهمالینمیتوانداجارهبگیردزیراریامحسوبمیشودوحراماست.

در محاسبه ی نسبت دهک دهم به دهک اول، هر چه این عدد بزرگ تر باشد، نشانه ی آن است که ............ و بگویید کاهش - ۶۵

میزان فقر با کاهش کدام عامل رابطه ی مستقیم دارد؟ 

1(توزیعدرآمددرآنجامعهنامناسبتراست-رشداقتصادی

۲(توزیعدرآمددرآنجامعهمناسباست-میزاننابرابریدرتوزیعدرآمد

3(توزیعدرآمددرآنجامعهمناسباست-رشداقتصادی

۴(توزیعدرآمددرآنجامعهنامناسبتراست-میزاننابرابریدرتوزیعدرآمد

»سیاست های توسعه ای« و »سیاست های جانب عرضه« به ترتیب مشتمل بر چه مواردی است؟- ۶۶

1(کاهشوارداتغیرضروریومصرفبیرویهیکاالهایوارداتی-افزایشبهرهوری،امنیتاقتصادیوبهکارگیریفناوریهاینوین

۲(توزیععادالنهثروتودرآمددرمناطقمختلفوتقسیمبرابرفرصتها-اجرایسیاستهایپولیومالیوکنترلوکاهشنوساناتمتغیرهایکالناقتصادی

3(سرمایهگذاریدرمناطقمحروموتوجهبهزیرساختها-بهبودبهرهوری،بهبودفضایکسبوکاروافزایشسرمایهگذاری

۴(تشویقصادراتوافزایشسرمایهگذاریخارجی-کاهشیاافزایشتقاضایکلوایجادثباتورونقاقتصادیدرجامعه
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر، به ترتیب )از راست به چپ(: - ۶۷

الف( تولید کل به قیمت ثابت در سال ۱۳۸۷ کدام است؟ 

ب( تولید کل به قیمت جاری در سال ۱۳۸۷ کدام است؟ 

1(الف(3,۲۶1,۰۰۰ب(۲.۴۲۷.۶۰۰

۲(الف(۸۷۰.۰۰۰ب(3.9۶۰.۲۰۰

3(الف(۲.۴۲۷.۶۰۰ب(3.۲۶1.۰۰۰

۴(الف(3.9۶۰.۲۰۰ب(۸۷۰.۰۰۰

کاال
سال ۱۳۸۷سال ۱۳۸۶

مقدارقیمتمقدارقیمت

A۱۲000۳۸۹۲00۴۵

B۲۴۲00۴۶۳۶۵00۷۸

پاسخ سؤال های زیر کدام گزینه است؟ - ۶۸

الف( چرا دولت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها تالش می کنند؟ 

ب( چرا دولت ها از اقشار کم درآمد حمایت می کنند؟ 

پ( دولت در چه صورتی می تواند قوانین کارآمدی در زمینه اقتصاد طراحی کنند؟ 

1(الف(نبودعدالتاقتصادی-ب(وظیفهدولتهادرجامعه-پ(تصویریصحیحازمسائلپیشرو

۲(الف(نبودعدالتاقتصادی-ب(افزایشسرعتروندتوسعهیافتگی-پ(روشنبودنتصویریازاهدافآینده

3(الف(کاهشسطحرفاهعمومی-ب(افزایشسرعتروندتوسعهیافتگی-پ(روشنبودنتصویریازاهدافآینده

۴(الف(کاهشسطحرفاهعمومی-ب(وظیفهدولتهادرجامعه-پ(تصویریصحیحازمسائلپیشرو

»کشوری با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه »آسیای جنوب غربی ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل« - ۶۹

و ...... الزم است که شاخص های کمی، کالن برنامه های توسعه و بودجه های ساالنه ی مانند: میزان سرمایه گذاری درآمد سرانه، تولید 

ناخالص ملی، میزان اشتغال و تورم، کاهش فاصله ی درآمد میان دهک های باال و پایین جامعه ....... این مطلب مربوط به چیست؟ 

1(درسند»چشمانداز۲۰سالهجمهوریاسالمی«نیزوضعیتاقتصادیدرافقسال:1۴۰۴توصیفومشخصشدهاست.

۲(سندچشمانداز»رشدوتوسعهوشکوفاییاقتصادایران«مربوطبهسال:13۸۴»قطعوابستگیبهاقتصاد»نفت«

3(یکیازمؤلفههایاقتصادیمقاومتیاستکهتحتعناوین:درونزائیوبرونگرائیوگسترشارتباطاتدرکتابمطرحشدهاست.

۴(سندچشماندازسالهایپسازجنگکهدردههیدومعمرانقالباسالمی،کهعزمجزمکشوربرحلمشکالتبرجایماندهاززمان»پهلوی«وبازسازی

خرابیهایناشیازجنگبود.
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در رابطه با اصطالح پیشرفت که به جای شاخص توسعه موردتوجه اندیشمندان و اقتصاددانان قرارگرفته است و همچنین در رابطه - ۷0

با چگونگی شاخص توسعه کدام مطلب نادرست است؟ 

1(دربرخیازکشورهاتوسعهیافتگیباالگوهایغربیمعادلغربیشدنتلقیشدهاست-موقعیتهایگوناگونشاخصهایپیشرفتراتعیینمیکند.

۲(موقعیتهایگوناگونمثلوضعیتتاریخیوجغرافیاییشاخصهایپیشرفتراتعیینمیکنند-همهیکشورهاازمعیارهاوشاخصهایتوسعهباالگوهای

غربیاستفادهمیکند.

3(غالبمواقعشاخصهایرشدوتوسعهمعرفوضعیتهرکشوربودهاست-درمفهومپیشرفتالگویواحدبرایهمهکشورهاتوصیهمیشود.

۴(اصطالحپیشرفتانتخاببسیاریازنخبگانواندیشمنداندنیاازجملهکشورمااست-اقتصاددانانبرایمقایسهکشورهاعالوهبرشاخصهایتوسعهبه

شاخصهایدیگرنیزتوجهدارند.

 کدام »گزینه« مشتمل بر پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- ۷۱

 به بسته بندی شکالت می پردازد و هیچ گونه نقشی در تولید آن ندارد، کدام گزینه در است؟ 
ً
الف( در مورد فعالیت تولید موسسه ای که صرفا

ب( تولید باانگیزه ی خدمت به همنوعان. 

ج( مبالغی را که تولیدکنندگان، برای تولید صرف می کنند و مقدار پولی را که با فروش محصوالت خود به دست می آوردند به ترتیب به 

چه عناوینی معروفند؟ 

د( اگر صاحب یک تعمیرگاه خودرو به جای استخدام نیروی کار از فرزند خویش بدون پرداخت دستمزد برای کمک رسانی استفاده کند، 

در این صورت چه تغییری در G.D.P پدید می آید. 

1(الف(فقطارزشپولیشکالتهایتولیدشدهدردرآمدملیمحاسبهمیشود.ب(صرفًاهدفنهاییاست.ج(هزینههایتولید-سودد(افزایش

٢(الف(بستهبندیشکالتباعثافزایشدرآمدملینمیشود.ب(بستگیبهایدئولوژیحاکمبرجامعهدارد.ج(انباشتسرمایه-درآمدد(غیرقابلبررسیاست.

3(الف(چونشکالتهاراتولیدنمیکند،ارزشفعالیتاینموسسهدردرآمدملیمحاسبهنمیشود.ب(درراستایاهدافاقتصادیدولتاست.ج(سرمایهی

مالی-سودد(بدونتغییر

۴(الف(چونبستهبندینوعیخدمتاستپسباعثافزایشدرآمدملیمیشود.ب(بخشیازهدفبسیاریازتولیدکنندگاناست.ج(هزینههایتولید-

درآمدد(کاهش

یکی از کشورهای جهان سوم »کنیا« را در نظر بگیرید چنانچه تمام منابع و امکانات خود را بر »تولید غذا« متمرکز کند می تواند ۲0 - ۷۲

واحد غذا و اگر به »پوشاک« تخصیص دهد، ۱0 واحد پوشاک تولید خواهد کرد. ازنظر اقتصادی این کشور دارای چه وضعیتی است و 

به اعتقاد اقتصاددانان این کشور چه رفتار اقتصادی را که مناسب است باید برگزیند؟ 

1(هیچکدامازدوکاال»غذاوپوشاک«رابهصرفهاقتصادیتولیدنمیکند.

۲(درتولید»غذاوپوشاک«نسبتبهدوکشور»ایرانوبرزیل«کهوضعیتاقتصادیآنهادرکتابدرسیمطرحشدهاستمزیتاقتصادیندارد.

3(قیمتتمامشدهپوشاکوغذادرکشور»کنیا«ازدوکشور»ایرانوبرزیل«بیشتراستلذااینکشورامکان»تخصصیشدن«وحضوردرتجارتجهانیراندارد.

۴(اقتصاددانانبرایاینحالتاقتصادی،»مزیتنسبی«رابکارمیبرندومعتقدندهرچنداینکشوردر»غذاوپوشاک«درمقایسهبابرخیکشورهافاقد»مزیت

مطلق«استبازدرتولیدغذاوپوشاکدرکشورخودمزیتنسبیدارد»۲۰به1۰«بایددرصنعتغذامتمرکزشدهپوشاکراازکشوردیگرواردکنند.
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 با در نظر گرفتن شاخص های: »......« و »......« می توان تصویری از وسعت اندازۀ فقر در کشور به دست آورد. در هر - ۷۳
ً
معموال

سطحی از ».........« هر چه ».........« در کشوری نسبت به کشور دیگر ناعادالنه تر باشد. نرخ »فقر« آن کشور بیشتر است. 

1(درآمدسرانه-میزاننابرابریدرتوزیعدرآمد-درآمدسرانه-توزیعدرآمد

۲(درآمدملی-میزانمالیاتهایمستقیم-تولیدناخالصملی-توزیعدرآمد

3(درآمدسرانه-میزانمالیاتهایغیرمستقیم-تولیدخالصداخلی-توزیعداراییوثروت

۴(درآمدملی-میزاننابرابریدرتوزیعدرآمد-درآمدسرانه-توزیعدرآمدوثروت

در رابطه با اصطالح اقتصادی »توسعه« کدام گزینه نادرست است؟- ۷۴

1(برخیکشورهاوسازمانهایبینالمللیازمعیارهاوشاخصهایتوسعهبرایتحمیلالگوهایغربی،سوءاستفادهمیکنند.

۲(بهخاطرسوءاستفادهازالگویتوسعهاندیشمنداناصطالح»پیشرفت«راجایگزینکردهاندکهانتخاببسیاریازنخبگانواندیشمنداندنیاست.

3(درشاخص»توسعهانسانی«مواردیچون:تغذیه،مسکن،بهبودفضایکسبوکار،ابعادزیستمحیطیمهمتلقیشدهوموردتوجهاست.

۴(موقعیتهایگوناگونمثلوضعیتتاریخی،جغرافیایی،سیاسی،طبیعی،انسانیودرنهایتزمانیومکانیشاخصهایپیشرفتراتعیینمیکند.

کدام گزینه دربردارندۀ پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- ۷۵

الف( چرا در محاسبۀ تولید کل جامعه باید از محاسبۀ ارزش کاالهای واسطه ای صرف نظر کرد؟ 

ب( کدام مورد یکی از اقالم تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است؟ 

ج( در چه روشی از طریق حاصل جمع مبالغ مزد، اجاره، سود متعلق به تمامی خانوارها تولید کل جامعه محاسبه می شود؟ 

د( در رابطه با شروط محاسبه و سنجش فعالیت های تولید اعم از تولید کاالها و خدمات در حسابداری ملی کدام مورد نادرست است؟ 

هـ( دربرگیرنده این اقالم درآمد: درآمد حقوق بگیران، دستمزدها، درآمد صاحبان سرمایه، درآمد صاحبان امالک و مستغالت، درآمد 

صاحبان مشاغل آزاد مربوط به کدام یک از شاخص های تحلیل شرایط اقتصادی است؟ 

1(الف(چوناینکاالها،مستقلینیستند.ب(کاالهایواسطهایج(تولیدد(فعالیتهاییکهبهتولیدکاالیاخدماتنهاییمنتهیشوند.هـ(درآمدسرانه

٢(الف(زیراارزشآنهادربطنکاالهاینهاییاست.ب(تولیدخارجیانمقیمایرانج(درآمدید(تولیددرمحدودۀزمانیمعینیصورتگیرد.هـ(درآمدملی

3(الف(چونارزشاقتصادیآنهادرترکیبباکاالهایدیگرتحققمییابد.ب(کاالهایتکمیلیج(هزینهاید(قانونیومجازباشد.هـ(تولیدناخالصداخلی

۴(الف(زیرااینکاالهاصرفًاویژگیتکمیلیدارندوبهتنهاییفاقدارزشاقتصادیاند.ب(تولیداتایرانیانمقیمخارجج(ارزشافزودهد(ازبازارعبورکنند.

هـ(تولیدناخالصملی

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - ۷۶

الف( برای محاسبه ی معیار شاخص دهک ها، مردم کشور چگونه تقسیم می شوند؟ 

ب( در طبقه بندی گروه های مختلف )شاخص دهک ها(، سطح درآمد از ....... به ....... مدنظر قرار می گیرد. 

ج( روش محاسبه ی شاخصی که برای مقایسه ی وضعیت توزیع درآمد طراحی شده است، چیست؟
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1(الف:تقسیمبهدهگروهباجمعیتبرابرب:کمترین-بیشترینجنسیتدهکدهمبهدهکاول

۲(الف:تقسیمبهدوگروهباجمعیتبرابرب:بیشترین-کمترینج:نسبتدهکاولبهدهکدهم

3(الف:تقسیمبهدوگروهبادرآمدبرابرب:کمترین-بیشترینج:نسبتدهکاولبهدهکدهم

۴(الف:تقسیمبهدوگروهبادرآمدبرابرب:بیشترین-کمترینج:نسبتدهکدهمبهدهکاول

 با بررسی کدام شاخص ها، می توان تصویری را از وسعت و اندازه ی فقر در هر کشور به دست آورد؟- ۷۷
ً
 معموال

1(درآمدسرانهوشاخصرقابتپذیری

۲(شاخصتوسعهیانسانیوشاخصرقابتپذیری

3(شاخصتوسعهیانسانیومیزاننابرابریدرتوزیعدرآمد

۴(درآمدسرانهومیزاننابرابریدرتوزیعدرآمد

 کدام گزینه در رابطه با »رفاه اجتماعی« نادرست است؟- ۷۸

1(اصطالحیاستکهدرپیتأمینحداقلنیازهایاساسیآحادجمعیتکشوربهکاربردهمیشود.

۲(اصطالحیاستکهبهبرخورداریازسالمتدرجسموروحافرادجامعهمیپردازد.

3(رفاهاجتماعیباکاهشنابهنجاریهایاجتماعیتحققمییابد.

۴(رفاهاجتماعیباازبینرفتنفقرنسبیتحققمییابد.

ناهماهنگی در سطح توسعه و رشد در کدام کشورها به خوبی مشاهده می شود؟- ۷۹

1(کشورهایتوسعهیافتهایکهباداشتنیکمادهیگرانبهایمعدنیوصادراتزیادآندرمقابلجمعیتکمبهدرآمدسرانهیباالدستپیداکردهاند.

۲(کشورهایدرحالتوسعهایکهعلیرغمسطحتوسعهیپایین،تواناییدربهبودچشمگیرمیزانرشددرجامعه،درآنهابهخوبیدیدهنمیشود.

3(کشورهایتوسعهیافتهایکهبااجرایبرنامههایبلندمدتتوسعهیخود،موفقبهبهبودبیشازپیشسطحرشدداخلیطیاجرایبرنامههایکوتاهمدت

گردیدهاند.

۴(کشورهایدرحالتوسعهایکهباوجوددرآمدسرانهپایین،توانستهاندشاخصهایتوسعهرابامدیریتبهوضعیتمطلوبرساندهوجایگاهخودرادرمیان

کشورهابهبودببخشند.

کدام گزینه مبین پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - ۸0

الف( برای اندازه گیری رشد در یک کشور، مناسب ترین معیار چیست؟ 

پ( رشد در مقایسه با توسعه، چه مفهومی را شامل نمی شود؟ 

ج( برای مقایسه ی وضعیت کشورهای مختلف با یکدیگر، میزان تغییرات شاخص های تولید کل هر جامعه را برحسب کدام واحد پولی 

اعالم می نمایند؟ 
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1(الف:سطحزندگیافرادجامعهبادرنظرگرفتنمیزانافزایشسطحعمومیقیمتهاطییکدورهیدهسالهب:کمیج:نرخارزداخلیهرکشور

۲(الف:میزانتغییراتشاخصهاییماننددرآمدسرانهتولیدناخالصداخلییاملیبهقیمتهایثابتویانرخرشدآنهادرطیزمانب:کیفیج:دالر

رفاهیآمریکا

3(الف:مقدارافزایشتولیدبامیزانتغییراتقیمتدرآمدداخلییاملیبرحسبقیمتهایواقعیدرسالجاریپ:کمیجواحدپولیکشور

۴(الف:حجموبزرگیاقتصادجامعهومیزانافزایشمقدارکاالهاوخدماتتولیدشدهباتوجهبهارزشپولیآنهادرسالموردنظرب:کیفیج:ارزبینالمللی

کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟- ۸۱

الف( برای محاسبه ی معیار شاخص دهک ها، مردم کشور را به چه گروه هایی تقسیم می کنند. 

ب( در طبقه بندی انجام شده ی گروه ها )شاخص دهک ها(، سطح درآمد از ....... به ....... مدنظر قرار می گیرد.

ج( شاخصی که برای مقایسه می وضعیت توزیع درآمد طراحی شده است، چگونه به دست می آید؟

1(الف:دهگروهجمعیتیمساویب:کمترین-بیشترینج:تقسیمسهمدهکدهمبهدهکاول

٢(الف:دهگروهجمعیتی-مساویب:بیشترین-کمترینج:تقسیمسهمدهکاولبهدهکدهم

3(الف:دهگروهدرآمدیمساویب:کمترین-بیشترینج:تقسیمسهمدهکدهمبهدهکاول

۴(الف:دهگروهدرآمدیمساویب:بیشترین-کمترینج:تقسیمسهمدهکاولبهدهکدهم

در رابطه با معانی و مفاهیم »رفاه اجتماعی« کدام »گزینه« نادرست است؟- ۸۲

1(ترویجدانش،مسئولیتپذیریافراددربرابریکدیگر

۲(ایجادسالمتدرجسموروحافرادجامعه،ارتقاءتوانمندیها

3(رضایتمندی،شادکامیافراد،کاهشنابهنجاریهایاجتماعی

۴(ترویج،ارزشهاوعقایدخاصواصرارواعمالفشاردرجهتقبوالندنآنها

در بررسی »تحول« جامعه و همچنین گسترش ظرفیت تولیدی آن با »..........« واژه روبرو هستیم که رابطۀ نزدیکی با هم دارند - ۸۳

که عبارتند از : »............« الگوهایی چون: تغذیه، مسکن، ابعاد زیست محیطی و آالیندگی ها بزهکاری، وضعیت فساد و مبارزه با آن، 

استفاده از علم و تکنولوژی در کدام یک از »شاخص ها« موردتوجه قرار می گیرد؟ 

١(دو-رشدوتوسعه-توسعه

۲(دو-رشدیافتگیوتوسعهیافتگی-رشدیافتگی

3(سه-رشد،توسعه،پیشرفت-پیشرفت

۴(سه-رشدیافته،توسعهیافته،درحالتوسعه-توسعهیافته
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با توجه به مندرجات جدول زیر: »تولید کل« به قیمت جاری و قیمت ثابت به ترتیب از »راست به چپ« کدام است؟- ۸۴

کاال

سال: ۱۳۹۵سال: ۱۳۹۳

مقدارقیمتمقدارقیمت

A۲00۱00۳00۵0

B۴0۳00۱00۶00

 3۵/۰۰۰-۲۵/۰۰۰ )۲   3۵/۰۰۰-۲۰/۰۰۰ )1

3۴/۰۰۰-۲1۰/۰۰۰ )۴   3۴/۰۰۰-۷۵/۰۰۰ )3

 درست نمی باشد؟- ۸۵
ً
کدام گزینه تماما

1(توسعهدرکنارافزایشتولیداتبرتغییراتوتحوالتکیفیدیگرینیزداللتداردوازاینرومیتوانآنرامفهومی»کمی-کیفی«دانست.

۲(مفهومرشدشاملتوسعهنیزاست.

3(بهترینمعیاربرایسنجشرشد،میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهمثلدرآمدسرانهباتولیدناخالصداخلیویانرخرشدآنهااست.

۴(امروزهیکیازبهترینمعیارهایرایجبرایطبقهبندیکشورهایمختلفدنیا،سطحتوسعهیافتگیمعرفیمیشود.

کدام عامل باعث شده است که هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد در کشور قطر از بین برود؟- ۸۶

1(ایجادبهبوددرشاخصهایتوسعهباپیشبینیواجرایبرنامههایبلندمدت

۲(استفادهازنیرویکارخارجی

3(داشتنیکمادهیگرانبهایمعدنی

۴(همکاریودرخواستکمکازسایرکشورها

پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه مندرج است؟ - ۸۷

الف( فعالیت های غیرقانونی و زیرزمینی نظیر: »قاچاق و مانند آن چرا جزء تولید کشور محسوب نمی شود؟ 

ب( ....... در برگیرندۀ همۀ فعالیت های تولیدی است که توسط یک ملت در یکسان انجام می گیرد خواه در کشور خودشان باشند یا در 

خارج کشور 

1(الف(چونمقدارمعدودیازکشورهادرقوانینخودایننوعفعالیتهاراغیرمجازوغیرقانونیدانستهاند.ب(درآمدملی

٢(الف(زیرااینفعالیتهاعالوهبراینکهسالمتجامعهرابهخطرمیاندازد،اعتباربینالمللیکشورراپایینمیآورد.ب(تولیدداخلی

3(الف(زیرابیشتراینفعالیتهاکشفوضبطنشدهوممکناستدرکوتاهمدتنیزاینامرتحققنیابد.ب(تولیدناخالصداخلی

۴(الف(چونازاینفعالیتهااطالعدقیقیدردستنیستوازسویدیگرمحاسبهآنهانوعیمشروعیتدادنبهآنهاتلقیمیشود.ب(تولیدملی
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کدام گزینه پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - ۸۸

الف( بهترین معیار برای سنجش رشد چیست؟ 

 به معنای افزایش تولید است، بنابراین مفهومی ....... است و نتایج آن در ....... مشاهده می شود. 
ً
ب( ....... صرفا

ج( به چه دلیل نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسبی برای تبدیل تولید کشورها به آن نیست؟

1(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتثابت(یانرخرشدآنها.ب:رشد-کمی-بلندمدتج:بهدلیل

ارزشپولملیهرکشور،محاسبهیتولیدکلبهدالرآمریکاموجبتضعیفووابستگیکشورهاخواهدشد.

۲(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتجاری(بانرخرشدآنها-ب:توسعه-کیفی/کمی-بلندمدت

ج:توسانوتغییرروزانهینرخدالرونیزتعیینقیمتدالربرمبنایسیاستهایهرکشور

3(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتثابت(یانرخرشدآنها-ب:رشد-کمی-کوتاهمدتج:نوسان

وتغییرروزانهینرخدالروتیزتعیینقیمتدالربرمبنایسیاستهایهرکشور

۴(الف:میزانتغییراتشاخصهایتولیدکلجامعهباتولیدناخالصداخلی/ملی)بهقیمتجاری(یانرخرشدآنها-ب:توسعه-کیفی/کمی-کوتاهمدت

ج:بهدلیلارزشپولملیهرکشور،محاسبهیتولیدکلبهدالرآمریکاموجبتضعیفووابستگیکشورهاخواهدشد.

کدام یک در رابطه با واقعیت درست است؟- ۸۹

1(محاسبهیتولیدکلهرسالبهقیمتثابت،اثرافزایشقیمتومقدارراازبینمیبرد.

۲(محاسبهیتولیدکلهرسالبهقیمتجاری،اثرافزایشقیمتومقدارراازبینمیبرد.

3(محاسبهیتولیدکلهرسالبهقیمتثابت،اثرافزایشقیمتومقداررانشانمیدهد.

۴(محاسبهیتولیدکلهرسالبهقیمتجاری،اثرافزایشقمیتومقداررانشانمیدهد.

کدام مورد بیانگر خطای محاسبه مجدد است؟- ۹0

۴(داخلمرزهاییککشور 3(کاالوخدمات ۲(کاالوخدماتواسطهای 1(ارزشپولی

غذا، - ۹۱ به صورت  آن ها  که  خدماتی  و  خانه  در  زنان  تولیدی  فعالیت  چرا  و  می شود  محسوب  تولیدی  فعالیت  زیر  موارد  از  کدام یک 

بهداشت و... ارائه می کنند در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شود؟

1(تعمیرلوازمخانگیبدوندریافتوجه-چونبهخدماتنهاییمنتهینمیشوند.

۲(فعالیتتولیدیزناندرمزارع-چونپولیردوبدلنمیشود.

3(فعالیتتولیدیزناندرمزارع-چونبهخدماتنهاییمنتهینمیشود.

۴(تعمیرلوازمخانگیبدوندریافتوجه-چونکاربدوندستمزداست

کدام گزینه نادرست است؟- ۹۲

1(کشورهامعمواًلباسرمایهگذاریبیشترظرفیتتولیدیخودراافزایشمیدهند.

۲(یکیازراههایافزایشتولیدکشورهابهکارگیریروشهایبهتروفناوریمناسبتراست.

3(رشدبهمعنایافزایشتولیداست،بنابراینمفهومیکیفیدارد.

۴(گاهیافزایششاخصرشدیککشورراباافزایشدرآمددرآنمعادلدرنظرمیگیرند.
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کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر می باشد؟ - ۹۳

الف( رشد و پیشرفت، نقطۀ مقابل ................. است. 

ب( کدام مورد در ارتباط با کشور پیشرفته درزمینۀ اقتصادی نادرست می باشد؟

1(الف(رونقب(یککشورپیشرفتهدربرابرشوکهایاقتصادی،قدرتمقاومتداردوازثباتنسبیقیمتهاوبازارهابرخورداراست.

۲(الف(رکودب(معمواًلکشورهایپیشرفتهازسطحسوادوبهداشتعمومیباالییبرخوردارند.

3(الف(رونقب(دریککلمهکشورهایپیشرفتهکشورهایقدرتمندمحسوبمیشوندوبقیهرویآنهاحساببازمیکنند.

۴(الف(رکودب(روحیةاعتمادوهمبستگیمیانمردماینکشورهابرایتکاپووتالشاقتصادیتاحدودیبرجستهاستومیتوانندتاحدودیدرسطح

منطقهوجهاناثرگذارباشند.

با توجه به نمودار زیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- ۹۴

الف( اگر همۀ منابع و عوامل تولید به کار گرفته شود حداکثر چند تلویزیون تولید می شود؟ 

ب( با به کارگیری تمام ظرفیت ها چند فریزر می توان تولید کرد؟ 

ج( در نقطۀ A چند تلویزیون و فریزر می توان تولید کرد؟ 

د( کدام نقطه با شرایط فعلی تولید قابل دسترس نیست؟ 

ه( در صورت عوامل تولید کدام نقطه، نقطۀ رشد خواهد بود؟

 D)هD)1(الف(3۰۰۰ب(1۰۰۰ج(۷۰۰،۲۰۰۰د

D)هB)۲(الف(۲۲۰۰ب(1۰۰۰ج(۲۰۰۰،۷۰۰د

B)هD)3(الف(۲۰۰۰ب(3۰۰۰ج(۶۰۰،۷۰۰د

B)هD)۴(الف(1۰۰۰ب(۲۲۰۰ج1۰۰۰،3۰۰۰د

با توجه به منحنی زیر هریک از توضیحات مربوط به کدام نقطه می شود؟ - ۹۵

قرار  مورداستفاده  کارآمد  شکل  به  کشور  منابع  یعنی  نقطه  این  در  بودن  الف( 

تولید  کافی  کشمش  یا  پنبه  خود،  بالقوه  منابع  وجود  با  کشور  با  و  نمی گیرند 

نمی کند.

ب( در این نقطه اگر تغییری در تکنولوژی رخ دهد، اما سطح زمین، کار و سرمایه 

ثابت باقی بماند، زمان موردنیاز برای برداشت پنبه و انگور کاهش پیدا می کند و 

تولید افزایش می یابد که نام دیگر آن ................. می باشد.

۴(الف(yب(x-توسعه 3(الف(xب(y-توسعه ٢(الف(yب(x-رشد 1(الف(x-ب(y-رشد

انسانی - ۹۶ توسعۀ  شاخص های  گوناگون،  کشورهای  اقتصادی  پیشرفت  اندازه گیری  برای  جهانی  رایج  شاخص های  از  یکی 

)........................( است.

WTO )۴   GDP )3  GNP )۲  HDI )1
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با توجه به جدول زیر: - ۹۷

الف( سطح رفاه در کدام کشور باالتر است؟ 

ب( میزان فقر در کدام کشور بیشتر است؟ 

ج( در کدام کشور مشارکت مؤثر و سازنده بین افراد کمتر است؟

کشوردهک دهمدهک اولدهک دوم

۳,۵۳۱۵A

۵۴۲۱B

۵۵۲0C

۴۳۱۸D

C)جB)بD)۴(الف  C)ج،C)ب،D)3(الف   D)جD)بC)۲(الف   B)جB)بC)1(الف

با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر، به ترتیب از راست به چپ GDP اسمی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹0 و نیز GDP واقعی سال - ۹۸

۱۳۹0 بر اساس قیمت های سال ۱۳۸۹ کدام است؟

کاال
سال: ۱۳۹0سال: ۱۳۸۹

مقدارقیمتمقدارقیمت

A۱00۵0۱۵0۲۵

B۲0۱۵0۵0۳00

 ۸,۲۵-1۴,۷۵۰-9۰۰۰ )۲  ۸۰۰۰-1۴,۷۵۰-۸۰۰۰ )1

۶,۲۵-1۸,۷۵۰-9۰۰۰ )۴   ۶,۲۵-1۸,۷۵۰-۸۰۰۰ )3

یک جامعۀ فرضی در مدت یک سال، کاالهای زیر تولیدشده است. - ۹۹

با توجه به ارزش کاالهای مذکور و سایر داده ها، 

الف( تولید خالص داخلی ب( تولید ناخالص داخلی 

در این کشور: به ترتیب )از راست به چپ( چند میلیون ریال است؟

A۳,۲00,000,000 ریالارزش ماشین آالت

B۸0,000,000 ریالارزش پوشاک

C۳۵0,000,000 ریالارزش مواد غذایی

D14 ارزش پوشاکخدمات ارائه شده

E14 ارزش ماشین آالتهزینۀ استهالک

3,۵۶۰-3,۵۴۰ )۴  3,۵۶۰-3,۴۵۰ )3   3,۵۶۰-3,۴۵۰ )۲   3,۶۵۰-3,۵۴۰ )1
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با توجه به مندرجات جدول زیر، همچنین اگر مجموع ارزش اقالم: »ماشین آالت و مواد غذایی و پوشاک« در یک جامعه فرضی - ۱00

۱۵0 میلیارد ریال باشد در این صورت:  

الف( تولید خالص داخلی سرانه ب( تولید ناخالص داخلی در این »جامعه« کدام است؟

A۳۵ میلیون نفرجمعیت کل کشور

B۴۴ میلیارد ریالتولید خارجیان مقیم کشور

C23 ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.هزینۀ استهالک

D14 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورخدمات ارائه شده

E.۴۵ میلیارد ریالتولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

۴(الف(۴ب(۲۰۵ 3(الف(۵ب(۲۰۵  ۲(الف(۴ب(۲۰۶  1(الف(۵ب(۲۰۶ 

با توجه به مندرجات جدول زیر: چنانچه مجموع ارزش اقالم: »پوشاک، مواد غذایی، ماشین آالت« در یک جامعه فرضی: ۱۴۵ - ۱0۱

میلیارد ریال باشد در این صورت: 

الف( تولید ناخالص داخلی ب( تولید خالص »داخلی سرانه« کدام است؟ 

توجه: ارقام به میلیارد ریال است.

A23 ارزش تولید مردم کشور در خارج اقامت دارند.ارزش خدمات ارائه شده

B35 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورهزینۀ استهالک

C۵0 میلیون نفرجمعیت کل کشور

D»۴۵ میلیارد ریالارزش »تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

E»۲۵ میلیارد ریالارزش »تولید خارجیان مقیم کشور

۲(الف(۲۰۵ب(3.۷ 1(الف(۲۲۰ب(۴.۷ 

۴(الف(19۰ب(۴.۷ 3(الف(۲۰۰ب(3.۷  

خطای محاسبۀ مجدد یعنی ............- ۱0۲

1(عدممحاسبۀکاالهایواسطهایدرتولیدناخالصداخلی

۲(محاسبۀکاالهایواسطهایدرتولیدناخالصداخلی

3(محاسبهکاالهایتولیدیودرنظرنگرفتنخدمات

۴(عدممحاسبۀتولیدخارجیانمقیمیککشور
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کدام مورد جزء کلیدواژه های تولید داخلی نمی باشد؟- ۱0۳

۲(دریکسال-نهایی 1(ارزشپولی-همهکاالهاوخدمات

۴(ارزشپولی-نهایی 3(سرانه-درونمرزهایکشور

کدام گزینه به ترتیب پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - ۱0۴

الف( اقتصاددانان برای اندازه گیری رشد به چه چیزی می نگرند؟ 

ب( تولید ناخالص داخلی یک کشور را با چه حروفی نشان می دهند و منظور چیست؟

1(الف(بهمیزانرشدتولیدیککشوردرطولسالب(باGDPارزشپولیهمۀکاالهاوخدماتنهاییتولیدشدهدرداخلمرزهاییککشوردرطولیکسال

٢(الف(بهمیزانتوسعۀاقتصادیدریککشوردرطولسالب(GNPارزشپولیهمۀکاالهاوخدماتنهاییتولیدشدهتوسطمردمیککشوردرطولیکسال

3(الف(بهمیزانرشدتولیدیککشوردرطولسالب(GNPارزشپولیهمۀکاالهاوخدماتنهاییتولیدشدهتوسطمردمیککشوردرطولسال

۴(بهمیزانتوسعۀاقتصادییککشوردرطولیکسالب(باGPPارزشپولیهمۀکاالهاوخدماتنهاییتولیدشدهدرداخلمرزهاییککشوردر

طولیکسال

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - ۱0۵

الف( رشد و توسعه ..................... 

ب( الگوی پیشرفت اسالمی ایران، ........................

1(لف(بخشیازپیشرفتکشورمااست،اماهمۀآننیست.-ب(آغازحرکتیمستمروبلندمدتاستبرایدستیابیبهیکالگویپیشرفتبومیکهبافرهنگ

ماسازگاریداشتهباشد.

٢(الف(تمامیپیشرفتدریککشورازجملهکشورمامحسوبمیشود.-ب(آغازحرکتیمستمروبلندمدتاستبرایدستیابیبهیکالگویپیشرفتهبومی

کهبافرهنگماسازگاریداشتهباشد.

3(الف(بخشیازپیشرفتکشورمااست،اماهمۀآننیست.-ب(آغازحرکتیمستمرومیانمدتاستبرایدستیابیبهیکالگویپیشرفتهمهجانبهکه

بافرهنگماناسازگارنباشد.

۴(الف(تمامیپیشرفتدریککشورازجملهکشورمامحسوبمیشود.-ب(آغازحرکتیمستمرومیانمدتاستبرایدستیابیبهیکالگویپیشرفت

همهجانبهکهبافرهنگماناسازگارنباشد.

کدام گزینه در مورد الگوی پیشرفت موردنظر ایران نادرست است؟- ۱0۶

1(درکشورماتالشهاییدرجهتاستقرارنظاماقتصاداسالمصورتگرفتهاست.

۲(درکشورمانهادهایسرمایهداریکهدرجهتانباشتثروتدردستعدهایمحدودوتوزیعناعادالنهآنفعالیتداشتندکنارزدهشدهاند.

3(اندیشمنداندرکشورمانبهفکردستیابیبهیکالگویبومیبرایپیشرفتمیباشند.

۴(الگویموردنظراندیشمندانایران،الگوییاستکهباشرایطفرهنگی،اقلیمیوتاریخیکشورسازگارباشد.
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱0۷

١(اگرمعیارهایاندازهگیریرشداقتصادی،یعنیرشدوتولیدناخالصداخلیرابامعیارهایاندازهگیرینابرابریدرآمدیونیزسایرشاخصهانظیرشاخص

امیدبهزندگی،میزانسوادوباشاخصهایمربوطبهبهداشتترکیبکنیم،تصویرکاملتریازپیشرفتاقتصادییککشوربهدستمیآوریم.

۲(شاخصتوسعۀانسانی)HDI(تصویربهتریازپیشرفتکشورارائهمیدهد،درگزارشتوسعهانسانی،ایراندررتبۀ۶۵وجزءکشورهایباتوسعهیافتگی

باالبهشمارمیرود.

3(برخیازکشورهاوسازمانهایبینالمللیدرطولیکدهۀگذشتهازشاخصهایتوسعهوهمچنیننهادهاییکهظاهرًاباهدفتوسعهاقتصادیبهوجود

آمدهاند،برایتحمیلالگوهاوسبکزندگیغربیاستفادهکردهاند.

۴(بامحاسبۀنسبتدهکدهمبهدهکاولدرکشورهایمختلف،شاخصبهدستمیآیدکهبرایمقایسهوضعیتتوزیعدرآمدبهکارمیرود.هرچهاین

نسبتبیشترباشد،توزیعدرآمددرآنجامعهنامناسبتراست.

در کدام مورد از مؤلفه هایی نیست که در گزارش های توسعۀ انسانی منعکس می شود؟- ۱0۸

۲(دسترسیبهآبآشامیدنیسالم،بهداشتعمومی 1(نرخباروریونابرابریهایجنسیتی

۴(توسعۀکشاورزی،دسترسیبهآبآشامیدنی 3(شاخصهایفقروپایداریمحیطی

کدام مورد از شاخص های تشکیل دهندۀ شاخص توسعه انسانی نیست؟- ۱0۹

۴(میزانافزایشجمعیتدرکشور 3(سرانهدرآمدناخالصملی ۲(میانگینسالهایتحصیلی 1(میزانامیدبهزنندگیدربدوتولید

کدام گزینه در مورد وضعیت توزیع درآمد نادرست است؟- ۱۱0

1(بامحاسبۀنسبتدهکدهمبهدهکاولدرکشورهایمختلفشاخصبهدستمیآیدکهبرایمقایسۀوضعیتتوزیعدرآمدبهکارمیرود.

۲(هرچندنسبتشاخصتوزیعدرآمدکمترباشدتوزیعدرآمددرآنجامعهنامناسبتراست.

3(گاهیدرآمدهایمردمبرایبهدستآوردنشاخصدهکها،قابلثبتنیست.

۴(گاهیاقتصاددانانبرایبهدستآوردناختالفدرآمدیاختالفهزینهایدرمحاسبهمیکند.

کدام گزینه در مورد شاخص دهک ها نادرست است؟- ۱۱۱

1(یکیازشاخصهایسنجشوضعیتتوزیعدرآمداست.

۲(دراینروشبرایمحاسبۀاینشاخصمردمکشوررابهدهگروهجمعیتیمساویتقسیممیکنند.

3(درطبقهبندیاینروشسطحدرآمدازبیشترینبهکمترینمدنظرقرارمیگیرد.

۴(گروهاولکهدهدرصداولیۀجمعیتراتشکیلمیدهند،کمتریندرآمدملیو1۰درصدآخربیشتریندرصددرآمدملیرادارند.

کدام گزینه نادرست است؟- ۱۱۲

1(اقتصاددانانبهمامیگویند،پیشرفتکشورفقطمحدودبهرشدکمیآنیعنیافزایشتولیدناخالصداخلیاست.

۲(اقتصاددانانمعتقدشاخصهایمربوطبهرشدکمیاقتصادوافزایشتولیدناخالصبهتنهایینمیتواندنشاندهندۀمیزانپیشرفتیککشورباشد.

3(کشوریازلحاظمیزاندرآمدوتولیدناخالصداخلی،وضعیتمطلوبیدارد.اینبهمعنایآناستکهکشوردرزمینۀرشدثروتپیشرفتخوبیداشتهاست.

۴(ازشاخصدهکهادربرخیگزارشهایاقتصادیوبهمنظورنشاندادنپیشرفتهاییکهدرزمینهعدالتاقتصادیرویدادهاست،استفادهمیشود.
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از آنجا که تولید ناخالص داخلی ....................... اندازه گیری می شود با یک مشکل مواجه هستیم: ......................- ۱۱۳

1(بهواحدپولی-قیمتکاالهاوخدماتیکهتولیدناخالصداخلیراتشکیلمیدهندبهطورمداومدرحالتغییراست.

۲(بارشد-قیمتکاالهاوخدماتیکهتولیدناخالصداخلیراتشکیلمیدهندکاهشرشدمییابندودارایثباتنیستند.

 GDPنوساندائمیمیزانشاخص-GDP3(باشاخص

۴(بهواحدپولی-واحدپولیوکاالهاوخدماترانمیتوانبهصورتمنظماندازهگیریکرد؛زیراارزشپولهرکشوریمتفاوتاست.

مهم ترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی .....................- ۱۱۴

۲(نظارتبرمیزانافزایشتولیداتمیباشد. 1(نظارتبرتغییراتتولیددرطولزماناست.

۴(نظارتبرمیزانسرمایهگذاریهامیباشد. 3(نظارتبرروندکاهشیمیزانتولیداتمیباشد.

کدام یک از موارد زیر فعالیت تولید محسوب می شوند که در تولید ناخالص داخلی محاسبه می شوند؟- ۱۱۵

1(تولیدمحصوالتکشاورزیدرمزرعه-حملمحصوالتکشاورزیبهخردهفروشها-میوههایبستهبندیشده

۲(حملمحصوالتکشاورزیبهمراکزمصرف-فروشمحصوالتدستدوم-تعمیرلوازمخانگیتوسطخودفرد

3(فعالیتهایتولیدیزناندرخانهخودشان-فروشماشیندستدومدربازار-خدماتزنانبرایتربیتفرزندانخود

۴(خدماتزنانبرایتربیتفرزندانخود-عرضهمحصوالتکشاورزیدرسطحجامعه-فعالیتهایتولیدیزناندرخانۀخودشان

اگر فردی خودش لوازم خانگی خود را تعمیر کند در تولید ناخالص ملی محاسبه ................. زیرا ...............- ۱۱۶

۲(میشود-ارزشکاالراافزایشمیدهد. 1(نمیشود-پولیبرایآنردوبدلنشدهاست.

۴(میشود-باعثصرفهجوییدرانرژیشدهاست. 3(نمیشود-برثروتجامعهتأثیریندارد.

به دلیل دشواری های محاسباتی برخی از اقالم تولیدی در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی لحاظ نمی شوند، کدام مورد در این - ۱۱۷

رابطه نادرست است؟

۴(کارهایخدماتی 3(تولیداقتصادزیرزمینی ۲(خریدوفروشکاالهایدستدوم 1(کاربدوندستمزد

کدام گزینه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی نادرست است؟- ۱۱۸

1(فقطتولیداتیکهدرداخلمرزهاییککشورتولیدمیشودمحاسبهمیکنند.

۲(درمحاسبهآنبهملیتافرادواشخاصتوجهمیشود.

3(تولیدناخالصداخلیتنهاشاملکاالهاینهاییوخدماتتولیدشدهدریکسالتقویمیازاولفروردینتاپایاناسفنداست.

۴(درمحاسبۀآناقالمباقیماندهازسالقبلکهامسالفروشمیروندمحاسبهنمیشود.

کدام گزینه نادرست است؟- ۱۱۹

1(برایاندازهگیریتولیدکشورنیازبهیکواحدمشترکداریمکهبتوانیمهرچیزیراکهتولیدشدهاست،اندازهگیریکنیم.

۲(تولیدفقطمحدودبهتولیدکاالنیست؛بلکهخدماتهمتولیداستوبایددرمحاسبۀتولیدداخلیلحاظشود.

3(برایاندازهگیریتولیدناخالصداخلیتنهاکاالوخدماتنهاییرادرنظرنمیگیریم؛بلکهمحصوالتواسطهاینیزبایدمحاسبهکنیم.

۴(تولیدناخالصداخلی،تولیداتیراکهدرداخلمرزهاییککشورتولیدمیشود،اندازهمیگیرد،صرفنظرازاینکهچهشهروندیآنراتولیدکردهاست.
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درآمد داخلی: ..................- ۱۲0

1(مجموعدرآمدهاییاستکهدرطولیکماهبهدستمیآید،باتقسیمدرآمدداخلیبهجمعیتکشوردرآمدسرانهبهدستمیآید.

۲(مجموعدرآمدهاییاستکهدرطولسالبرایکشوربهدستمیآیدباتقسیمدرآمدداخلیبهجمعیتکشوردرآمدسرانهبهدستمیآید.

3(مجموعدرآمدهاییاستکهدرطولیکزمانمعینبرایکشوربهدستمیآیدوباتقسیمدرآمدناخالصداخلیبهاتباعیککشوردرآمدسرانهبهدستمیآید.

۴(درآمدداخل،مجموعهدرآمدهایخالصوناخالصاستکهدرطولیکسالبهدستمیآیدوباتقسیمدرآمدناخالصداخلیبهجمعیتکشوردرآمدسرانه

بهدستمیآید.

هر کشوری برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی در آینده لذت ببرد: ..................- ۱۲۱

1(نبایدچیزهاییرادرزمانحالدراقتصادفداکند.

۲(بایدازمنابعیکهاکنونداردبرایتولیدکاالهایمصرفیاستفادهکند.

3(ازمنابعیکهدراختیارداردبرایساختنانواعسرمایههاوتوسعهروشهایتولیدیبهتربرایآیندهصرفکند.

۴(رشداقتصادییکهدفمشترکدرکشورنیستوبیشتردولتهابهآنتوجهدارندتاکاالهاوخدماتبیشتریعرضهکنند.

رشد اقتصادی یک هدف مشترک است، کدام گزینه در این رابطه نادرست است؟- ۱۲۲

1(زیراکشورراقادرمیسازدکاالوخدماتبیشتریتولیدکند.

۲(زیراگاممؤثریبرایتأمیننیازهاوخواستههایشهروندانخودبرمیدارد.

3(زیراکشورقادراستازهرچیزیبیشترتولیدکند.

۴(باعثمیشودکههیچچیزیدرزمانحالدراقتصادفدانشود.

کدام رابطه نادرست است؟- ۱۲۳

1(باآموزشافزایشمییابد:سرمایۀفیزیکی

۲(افزایشوعرضۀنیرویکاری:افزایشجمعیت

3(منابعدردسترسبیشتریککشور:تولیدکاالوخدماتبیشتر

۴(سرمایهگذاریدرکارخانه،ساختماناداراتوماشینآالت:افزایشسرمایۀفیزیکی

ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ - ۱۲۴

الف( رشد به معنای .................. تولید است، بنابراین مفهومی .................. دارد.

ب( گاهی افزایش شاخص رشد یک کشور را با .................. آن .................. در نظر می گیرند.

۲(الف(افزایش-کمیب(افزایشدرآمد-نامعادل 1(الف(تعادلتولید-کمیب(افزایشدرآمد-معادل

۴(الف(افزایش-کمیب(افزایشدرآمد-معادل 3(الف(افزایش-کیفیب(تعادلدرآمد-معادل
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کدام عبارت بیانگر مفهوم رشد می باشد؟- ۱۲۵

١(اگردرجامعهایمیزانواقعیتولیددردورهایمعیننسبتبهدورهقبلافزایشیابد.

۲(چنانچهدرجامعهایمیزانتخمینتولیددریکسالمعینمحققشود.

3(اگردرجامعهایمیزانتقریبیتولیددریکسالنسبتبهسالقبلافزایشیابد.

۴(عدمکاهشمیزانتولیدجامعهدردورهایمعیننسبتبههماندورهازسالقبلرارشدمیگویند.

و - ۱۲۶  ..................  ،  .................. را  آن ها  مهم ترین  می توان  که  است  مؤلفه هایی  دارای  کشور  اقتصادی  پیشرفت 

.................. دانست. 

1(رشداقتصادی-شاخصتوسعۀانسانی-شاخصتوزیععادالنهدرآمد

۲(شاخصتوزیععادالنهدرآمد-میزانصادرات-رشداقتصادی

3(شاخصتوسعۀانسانی-کاهشنرختورم-افزایشرونقاقتصادی

۴(کاهشجمعیتبیکار-کاهشنرختورم-افزایشرونقاقتصادی

کدام مورد از ویژگی های کشورهای پیشرفته محسوب می شود؟- ۱۲۷

1(کشورهایپیشرفتهمعمواًلدرآمدوتولیدباالییدارندودرآمدبهصورتعادالنهتریتوزیعشدهاستوتعدادبیکاراناینکشورهانیزکماست.

۲(کشورهایپیشرفتههمیشهدرآمدوتولیدباالییدارندودرآمدبهصورتعادالنهتوزیعنمیشود،اماتعدادبیکاراناینکشورهاکماست.

3(کشورهایپیشرفتهمعمواًلدرآمدوتولیدباالییدارند،ولیدرآمدهامعمواًلبهصورتعادالنهتوزیعنمیشودوتعدادبیکاراناینکشورهانسبتًاکماست.

۴(کشورهایپیشرفتهگاهیدرآمدهایبسیارباالییدارندودرآمدهابیشترنزدسرمایهدارانمیباشدوتعدادبیکاراناینکشورهامعمواًلکمتراست.

افزایش قدرت تولید کشور در گرو: ..................- ۱۲۸

1(افزایشقدرتتولیدشرکتهایتولیدیوسازوکارهایمناسبمدیریتیمیباشد.

۲(افزایشقدرتعلمیوفنیوسازوکارهایمناسببرایایجادکسبوکارودادوستدهایمناسباست.

3(افزایشقدرتتولیدشرکتهایتولیدیوسازوکارهایمناسببرایایجادکسبوکارودادوستدمناسباست.

۴(افزایشتوانبهرهبرداریازمواداولیهومنابعزیرزمینیوایجادسازوکارهایتبدیلمنابعبرایصادراتمیباشد.

 کشورهایی را که از .................. باالتر و .................. برخوردار باشند، پیشرفته تر می دانند.- ۱۲۹
ً
در اقتصاد معموال

۲(تکنولوژی-درآمدبیشتر 1(قدرتتولیدی-درآمدبیشتر

۴(تکنولوژی-قدرتنظامیباالتر 3(قدرتتولیدی-قدرتنظامیباالتر
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وضعیت توزیع در آمد در ایران در سال ۱۳۷۷ در جدول مقابل آمده است. با توجه به این جدول، نسبت درآمد ۳0% باالی جامعه به - ۱۳0

۴0% پایین آن کدام است؟

۰/۴۴ )1

۴ )۲

۲/۲۰ )3

۰/۲۵ )۴

۴%سهمدهکاول

۵%سهمدهکدوم

۶%سهمدهکسوم

۷%سهمدهکچهارم

9%سهمدهکپنجم

9%سهمدهکششم

1۰%سهمدهکهفتم

1۲%سهمدهکهشتم

1۵%سهمدهکنهم

۲3%سهمدهکدهم

1۰۰درصددرآمدملی1۰۰درصدجمعیتکشور

با توجه به جدول رو به روز:- ۱۳۱

الف( دهک سوم چه قدر است؟

ب( دهک هم چه قدر است؟

پ( نسبت درآمد ۳0% باالی جامعه به ۵0 درصد پایین جامعه چه قدر است؟ 

ت( کدام گزینه نسبت وضعیت توزیع درآمد را نشان می دهد؟

-ت(۵/۲۵ 4931 1(الف(۶%-ب(1۵%-پ(

-ت(۰/19 6915 ۲(الف(۷%-ب(۲۲%-پ(

-ت(۵/۲۵ 3149 3(الف(۵%-ب(1۲%-پ(

–ت(۰/19 1569 ۴(الف(۴%-ب(1۷%-پ(

۴%سهمدهکاول

۵%سهمدهکدوم

؟سهمدهکسوم

۸%سهمدهکچهارم

۸%سهمدهکپنجم

9%سهمدهکششم

11%سهمدهکهفتم

13%سهمدهکهشتم

؟سهمدهکنهم

۲1%سهمدهکدهم

1۰۰درصددرآمدملی1۰۰درصدجمعیتکشور
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چهار جامعه با نام هایA،B،C وD مفروض اند. با توجه به جدول زیر، در کدام جامعه توزیع در آمد عادالنه تر صورت گرفته است؟- ۱۳۲

D )۴  B )3  C )۲  A )1

 Aنسبتدهکدهمبهدهکاولمعادل۴/9۴است.جامعۀ

Bنسبتدهکدهمبهدهکاولمعادل3/۸9است.جامعۀ

Cنسبتدهکدهمبهدهکاولمعادل3/۸1است.جامعۀ

Dنسبتدهکدهمبهدهکاولمعادل۵/۸۲است.جامعۀ

با توجه به جدول روبرو:- ۱۳۳

جامعۀBجامعۀAسهمدهکها

۲۵سهمدهکاول

۵۵سهمدهکدوم

۶؟سهمدهکسوم

۸۷سهمدهکچهارم

9۸سهمدهکپنجم

؟9سهمدهکششم

1۰؟سهمدهکهفتم

111۲سهمدهکهشتم

1913سهمدهکنهم

۲۰۲۵سهمدهکدهم

الف( در جامعۀA ، مقدار دهک سوم و دهک هفتم چه قدر است؟ 

ب( اگر در جامعة B ،اختالف دهک دهم و دهک ششم، ۱۶ درصد باشد، عدد جایگزین؟ چه عددی است؟

پ( در کدام جامعه وضعیت توزیع درآمد عادالنه تر است؟

ت( نسبت در آمد ۲0 درصد باالی جامعه B به ۳0 درصد پایین این جامعه چند است؟ 

25
18 1(الف(دهکسوم=۸ودهکهفتم=11–ب(۸–پ(A-ت(

8
25 ۲(الف(دهکسوم=۵ودهکهفتم=1۲–ب(۸–پ(B-ت(

8
19 3(الف(دهکسوم=۷ودهکهفتم=1۰–ب(9–پ(A-ت(

19
8 ۴(الف(دهکسوم=۶ودهکهفتم=11–ب(9–پ(B–ت(
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( درآمد ملی دربرگیرنده ی مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب اعضای جامعه می شود. این درآمدها عبارت اند از: 

درآمد حقوق بگیران )دستمزدها(، درآمدهای صاحبان سرمایه )قیمت خدمات سرمایه، ردیف ۵(، درآمد صاحبان امالک و مستغالت )اجاره، ردیف ۲(، 

درآمدم صاحبان مشاغل آزاد و سودی که نصیب شرکت ها و موسسه ها می شود.

= درآمد حقوق بگیران × =1
4 635 958 200 158 989 550, , , ,   ریال 

= درآمد صاحبان امالک و مستغالت × =2
5 654 725 000 261 890 000, , , , ریال   

= دستمزدها  × =2
4 261 890 000 130 945 000, , , , ریال   

= درآمد ملی + + + +158 989 550 261 890 000 329 748 630 130 945 000 654 725 0, , , , , , , , , , 000  

+ =635 958 200 2 172 256 380, , , , , ریال .   

= درآمد سرانه = 2 172 256 380
80 000 000 27 15, , ,

, ,
/�       ریال 

»سرانه« به معنای سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:سسلاوس

الف( در کشور لبنان به علت مهاجرت بیشتر به خارج، تولید ملی بیشتر از تولید داخلی است. 

هـ( تولید ملی هر کشور، نشان دهنده حجم و بزرگی اقتصاد آن کشور است، بنابراین برای مقایسه ی عملکرد دو کشور معموالً از آن استفاده می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. سسلاوس

الف( برای محاسبه ی تولید ناخالص داخلی کافی است همه ی اقالم را محاسبه کنیم و درنهایت باهم جمع کنیم:

= مواد غذایی    ( ) , , , ,80 1000 125 000 10 000 000 000× × =
� �� ��

     

= ماشین آالت × =43 2 400 000 1032 000 000, , , , ,  

= پوشاک  × =235 000 95 000 22 325 000 000, , , , ,  

= تولید ناخالص × = +235 000 95 000 22 325 000 000 1 800 000 000, , , , , , , ,   

= 35 157 000 000, , ,  

ب( برای محاسبه ی تولید خالص باید هزینه ی استهالک را از تولید ناخالص کم کنیم:

= تولید خالص − × =35 157 000 000 2
3 1 800 000 000 33 957 000 000, , , , , , , , ,  

درآمد ملی

جمعیت

تبدیل تن به کیلو

پاسخنامه تشریحی

دهم
درس یازدهم )فصل سوم(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( دو نکته در ارتباط با حسابداری ملی مهم است، یکی این که اقتصادی است و دیگری این که در سطح مالی فعالیت می کند. 

ب( فعالیت های غیرقانونی به دو دلیل در حسابداری مالی محاسبه نمی شود، اول این که با حساب کردن آن ها به نوعی به آن ها مشروعیت می بخشیم و 

دوم این که اطالعات دقیقی از آن ها در دسترس نیست. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسلاوس

الف( برای محاسبه ی تورم باید تولید کل به قیمت ثابت را از تولید کل به قیمت جاری هرسال کم کنیم:

3۸۰ = ۴۲۴۰ - ۴۶۲۰ = تورم سال دوم = تولید کل به قیمت ثابت سال دوم - تولید کل به قیمت جاری سال دوم 

3۵۹۰ = ۵۶۹۰ - ۶۰۸۰ = تورم سال سوم = تولید کل به قیمت ثابت سال سوم - تولید کل به قیمت جاری سال سوم 

ب( برای محاسبه ی تولید افزوده شده ی هرسال باید تولید کل سال پایه را از تولید کل هرسال به قیمت ثابت کسر کنیم:

3۵۰ = ۱3۸۹۰ - ۴۲۴۰ = افزایش تولید سال دوم = تولید کل سال، پایه - تولید کل به قیمت ثابت سال دوم

۱۸۰۰ = 3۸۹۰ - ۵۶۹۰ = افزایش تولید سال سوم = تولید کل سال پایه - تولید کل به قیمت ثابت سال سوم

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( تولید داخلی ژاپن: تولیدات ژاپنی های داخل ژاپن + تولیدات خارجی های مقیم ژاپن 

تولید ملی ژاپن: تولیدات ژاپنی های داخل ژاپن + تولیدات ژاپنی های مقیم خارج از ژاپن 

ب( هر تولیدی، محصولی را ایجاد می کند و هر محصولی که به فروش می رود، درآمدی مابه ازای آن کسب می شود. با این فرض می توان گفت تولید 

ملی )مجموع تولیدات( برابر است با درآمد ملی )مجموع درآمدها. 

ج( برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه ی تولید کل جامعه، از مجموع به روش موجود، حداقل از دو مورد آن استفاده می شود و سپس نتایج آن ها باهم 

مقایسه می شود تا اطمینان از عدم مغایرت آن ها حاصل شود. 

د( اگر قیمت کاال را ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم، با تقسیم آن بر عمر مفید، متوجه می شویم که هزینه ی استهالک ساالنه، ۴ درصد است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( گاهی اوقات شاخص های مطلق، تصویر درستی ارائه نمی کنند. در این جا باید از شاخص های نسبی استفاده کرد. )مثل مقایسه ی وزنی که فیل و 

مورچه بلند می کنند!( 

نکته: شاخص سرانه، یکی از انواع شاخص های نسبی است که اثر جمعیت را از بین می برد. بنابراین همه ی شاخص های نسبی اثر جمعیت را از بین نمی برند.

ب(          تورم - سود اسمی = سوره واقعی

18 36 36 18 18= − ⇒ − = ⇒ =               x x x    

GNP = Gross National Product ج(   

تولید        ملی       ناخالص  

GDP = Gross Domes tic Product   

تولید       داخلی      ناخالص   

د( درست است که خاورمیانه یک منطقه محسوب می شود، اما آمارهای کشور و خارج آن، جزء آمارهای کالن محسوب می شود.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای پاسخ به سؤال ابتدا باید درآمد شرکت را از فرمول زیر به دست آوریم:سسلاوس

۶.۲۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ = تعداد کاال × قیمت هر کاال = درآمد   

سپس باید مجموع هزینه های این شرکت را محاسبه کنیم:

تعداد ماه های سال             تعداد کارگران  

= حقوق سالیانه ی کارگران × × × =
↑ ↑
12 40 000 12 345 600 000    , , ,   

7۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۲ × ۶.۰۰۰.۰۰۰ = اجاره ی سالیانه   

۶۹.۱۲۰.۰۰۰ = ۲۰% × 3۴۵.۶۰۰.۰۰۰ = هزینه ی استهالک سالیانه  

۶۵۶.7۲۰.۰۰۰ = ۶۹.۱۲۰.۰۰۰ + ۱7۰.۰۰۰.۰۰۰ + 7۲.۰۰۰.۰۰۰ + 3۴۵.۶۰۰.۰۰۰ = مجموع هزینه ها  

حال برای محاسبه ی سود/ زیان باید از درآمدها، هزینه ها را کسر کنیم:

هزینه = درآمد = سود )زبان(  

 = ۶.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ - ۶۵۶.7۲۰.۰۰۰ = ۵.۵۶۸.۲۸۰.۰۰۰  

چون رقم حاصل مثبت است پی وی سود کرده است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسلاوس

۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱.۵۰۰.۰۰۰ × ۱۵۰۰ = درآمد   

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۲ × ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ = اجاره بهای ساالنه   

۱۱۸.۸۰۰.۰۰۰ = ۱۲ × ۱۱ × ۹۰۰.۰۰۰ = حقوق ساالنه ی کارکنان  

= مالیات × =120 000 000 25
100 30 000 000, , , ,  

  ۴۱۲/۸ = 3۰ + ۱۲۰ + ۱۱۸/۸ + ۱۴۴ هزینه ها 

ریال )سود( ۱.۸37.۲۰۰.۰۰ =  میلیون ریال ۱۸37/۲ = ۴۱۲/۸ – ۲۲۵۰ = سود )یا زیان(  

چون میزان درآمد از هزینه ها بیشتر است، پس تولیدکننده سود کرده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

= هزینه ی استهالک × =2
3 45 30 میلیارد ریال   

= تولید خارجیان مقیم کشور  × =5
2 20 50 میلیارد ریال   

ارزش خدمات ارائه شده + مجموع ارزش اقالم ماشین آالت، مواد غذایی و پوشاک = تولید ناخالص داخلی  

⇒ ارزش تولی خارجیان مقیم کشور +  میلیارد ریال ۲۵۰ = ۵۰ + ۲۰ + ۱۸۰ = تولید ناخالص داخلی   

هزینه ی استهالک - تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی   

 ⇒ میلیارد ریال ۲۲۰ = 3۰ – ۲۵۰ = تولید خالص داخلی   

=  تولید خالص داخلی سرانه = =220 000
110 2000,   ریال 

ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارد + ارزش تولید خارجیان مقیم کشور - تولید خالص داخلی = تولید خالص ملی  

⇒ میلیارد ریال ۲۱۵ = ۴۵ + ۵۰ – ۲۲۰ = تولید خالص ملی    

تولید خالص داخلی
جمعیت کل
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:سسسلاوس

الف( رشد و توسعه بخش مهمی از پیشرفت کشور ما است، اما نه همه ی آن.

د( آخرین مرحله محاسبه هزینه ها، به دست آوردن میزان خرج در هر دسته ی مخارج نمی باشید. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست:سسسلاوس

الف( مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد، میانگین سال های تحصیل، سرانه ی درآمد ناخالص ملی و شاخص های نابرابری تشکیل دهنده ی 

شاخص توسعه انسانی است. 

ب( مؤلفه هایی نظیر نرخ باروری، نابرابری های جنسیتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت عمومی، شاخص های فقر و شاخص های پایداری 

محیطی در گزارش های توسعه ی انسانی منعکس می شود. 

ج( در گزارش توسعه انسانی، ایران در رتبه ۶۵ است و جزء کشورهای با توسعه یافتگی باال به شمار می رود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با محاسبه ی نسبت دهک دهم به دهک اول در کشورهای مختلف، شاخصی به دست می آید که برای مقایسه ی سسسلاوس
وضعیت توزیع درآمد بین آن ها به کار می رود. هر چه این نسبت بیشتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است.

A شاخص توزیع درآمد در کشور = =20
4 5  

B شاخص توزیع درآمد در کشور = =24
8 3 )مناسب ترین توزیع درآمد(   

C شاخص توزیع درآمد در کشور = =30
5 5  

Dشاخص توزیع درآمد در کشور = =21
3 7 )نامناسب ترین توزیع درآمد(   

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

درصد ۱/۵ = سهم دهک اول - سهم دهک چهارم   

⇒ = ۱/۵ = 7 - سهم دهک چهارم  درصد ۸/۵ = سهم دهک چهارم   

⇒ درصد ۲ = سهم دهک دوم - سهم دهک پنجم ۲ = 7/۵ - سهم دهک پنجم   

 ⇒ درصد ۹/۵ = سهم دهک پنجم   

⇒ درصد 3 = سهم دهک ششم - سهم دهک نهم 3 = سهم دهک ششم – ۱۲/۵   

   ⇒ درصد ۹/۵ = سهم دهک ششم   

⇒ درصد ۶/۵ = سهم دهک هفتم - سهم دهک دهم ۶/۵ = سهم دهک هفتم – ۱۶/۵   

 ⇒ درصد ۱۰ = سهم دهک هفتم   

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

)۴۰۰ × ۴۸۰( + )۱۵۰۰ × ۵۲۰( = تولید ناخالص داخلی واقعی در سال دوم )الف   

هزار میلیارد ریال ۹7۲.۰۰۰ = ۱۹۲.۰۰۰ + 7۸۰.۰۰۰ =   

هزار میلیارد ریال ۸۰3.۰۰۰ = ۱۲۸.۰۰۰ + ۶7۵.۰۰۰ = )۴۰۰ × 3۲۰( + )۱۵۰۰ × ۴۵۰( = تولید در سال پایه )ب   

)۴۰۰ × ۶۲۰( + )۱۵۰۰ × 7۵۰( = تولید ناخالص داخلی واقعی در سال سوم   

هزار میلیارد ریال  ۱.373.۰۰۰ = ۲۴۸.۰۰۰ + ۱.۱۲۵.۰۰۰ =   
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= نرخ رشد تولید                                                                                     ×100  

= نرخ رشد تولید واقعی در سال سوم نسبت به سال پایه − ×1 373 000 803 000
803 000 100 70 98, , ,

.
/� درصد   

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( بررسی قسمت اله گزینه ها: 

قسمت الف گزینه ۱: نادرست است. تولید ناخالص داخلی یک کشور )GDP( ارزش پولی همه ی کاالها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای 

یک کشور در طول یک سال است. 

قسمت الف گزینه ی ۲: درست است. 

قسمت الف گزینه ی 3: درست است. 

قسمت الف گزینه ی ۴: نادرست است. 

ب( کار بدون دستمزد )کار داوطلبانه ی زهرا( و خریدوفروش کاالهای دست دوم )خرید تلفن همراه دست دوم( از مواردی هستند که در تولید ناخالص 

داخلی محاسبه می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. افزایش ظرفیت تولید ناشی از افزایش سرمایه گذاری یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر، مثالی سسسلاوس

برای »رشد« است؛ زیرا این واژه، صرفاً به معنای افزایش تولید »است«؛ بنابراین، یک مفهوم »کمی« است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای آسان تر شدن محاسبات جای دهک را d می گذاریم و برای نشان دادن شماره ی دهک اندیس عدد آن را سسسلاوس

زیر d می گذاریم، حال برویم سراغ محاسبه:

d d d d

d d d d

d d d

3 1 1 1

6 3 6 6

8 7 7

4 6 4 6 4 2

7 3 7 3 10

1 12

− = ⇒ − = ⇒ = − =

− = − = ⇒ = + =

− = ⇒ − == ⇒ = − =

− = ⇒ − ⇒ = + =

1 12 1 11

6 9 9 6 15
7

9 5 9 9

d

d d d d

 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

بیشتر باشد، یعنی وضعیت توزیع درآمد آن کشور نامناسب تر است و بالعکس.  ( ) الف( هرچقدر شاخص دهک ها 

ب( از برخی برنامه هایی که تحت عنوان برنامه های توسعه یافتگی توسط سازمان های جهانی ارائه شده است، برای تحمیل الگوها و سبک زندگی غربی 

استفاده شده است. 

ج( اگر هزینه ای ناگهانی پیش بیاید، بهترین کار کاستن از هزینه ها و افزایش پس انداز است. 

نکته: وام گرفتن الزمه هایی دارد، منظور از الزمه های آن کاهش مخارج یا افزایش درآمد است. 

15 است، حال در انتهای سال با کم کردن هزینه ها از درآمدها اگر رقمی بماند، یک پنجم آن متعلق به خداوند  د( خمس درواقع در عربی به معنای 

است و باید به امام و در صورت غیبت به مرجع تقلید پرداخت شود.

تولید ناخالص داخلی سال قبل - تولید ناخالص داخلی سال جاری

تولید ناخالص داخلی سال قبل

دهک دهم
دهک اول
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 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سوسلاوس

الف( یکی از مهم ترین کلیدواژه های تعریف تولید ناخالص داخلی )GDP( کاالی نهایی است. در اینجا منظور این است که تنها ارزش کاالهای نهایی که 

توسط مصرف کننده ی نهایی استفاده می شود را محاسبه می کنیم به کاالهای واسطه ای را. 

ب( رشد به معنای افزایش حجم تولیدات است، لذا می توان گفت یک مفهوم کاماًل کمی است. 

ج( برای محاسبه ی تولید ناخالص داخلی اسمی، مجموع ارزش کاالهای تولیدشده ی کشور را در یک سال محاسبه می کنیم. در تولید ناخالصی اسمی 

کاری به مقدار واقعی رشد نداریم بلکه صرفاً می خواهیم حجم تولیدات را همراه افزایش قیمت ها محاسبه کنیم.

= شاخص دهک ها د( 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها می توانند راه حلی برای افزایش سطح رفاه اجتماعی در جامعه باشند، به جز گزینه ی )۲(. درواقع سسسلاوس

برای کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی هر چه خط فقر پایین تر باشد، یعنی درآمدهای پایین نیز قادر به تأمین حداقل معیشت برای خانوارها می باشند، 

پس افزایش خط فقر و سطح حداقل درآمد معیشتی فقط بیانگر کاهش رفاه اجتماعی در جامعه می باشد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( بهترین معیار برای سنجش رشد، میزان تغییرات شاخص های تولید کل جامعه مثل درآمد سرانه با تولید ناخالص داخلی / ملی )به قیمت های ثابت( 

و یا نرخ رشد آن هاست. 

ب( رشد صرفاً به معنای افزایش تولید است و مفهومی کمی می باشد و نتایج آن در کوتاه مدت قابل مشاهده است. 

ج( به دلیل نوسان و تغییر روزانه ی قیمت دالر در بازار ارز کشور و این که تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های آن کشور بستگی دارد، دالر 

نمی تواند معیار مناسبی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن باشد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( فعالیت غیرقانونی، قاچاق و تولیدات اقتصاد زیرزمینی در تولید ناخالص محاسبه نمی شوند.

ب( فروش کاالهای دسته دوم جزئی از تولید ناخالص نیست.

هـ( کار بدون دستمزد مثل کارهایی که در خانه )مکان شخصی( انجام می شود، در تولید ناخالص محاسبه نمی شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

1 260 000 000
45 28 000 000/ / / / /= الف(  

125 000 000 28 000 000 97 000 000/ / / / / /− = ب(   

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( نرخ دالر در بازار ارز کشور به طور روزانه نوسان و تغییر دارد. درنتیجه نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسبی برای تبدیل تولید ملی کشورها به 

آن و مقایسه باهم نیست. به همین دلیل از دالر دیگری به نام »دالر رفاهی یا دالر برابری قدرت خرید« )PPP( استفاده می کنند به این شکل که یک 

سبد کاالیی یکسان ساالنه در کشور ایران قیمت گذاری 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 دهد.

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

فیزیکی« گفته می شود، و به آنچه که در طول زمان، خدمتشان در جریان تولید استفاده می شود، »کاالهای سرمایه ای بادوام« می گویند و تولیدکننده 

با آن ها ارزش افزوده ایجاد 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 در بودجه کشور رعایت می شود و با تشکیل صندوق توسعه ملی، 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 طبیعی باید به سرمایه 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 تعهدات است نه 

تأمین مالی. اما در اصطالح اقتصاددانان به آن ها بهادار نمی گویند. هم چنین اوراق مبادله شده در بورس کاال نیز ازنظر مردم اوراق بهادار شمرده می شود 

درحالی که ازنظر اقتصاددانان، اوراق بهادار صرفاً شامل اوراق سهام و اوراق مشارکت می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

۴% = دهک ۴        ،       ۲% = دهک ۲   

33% = دهک دهم         ،       ۸/۵% = دهک هفتم   

۲۶% = )33 + ۱۰ + ۸/۵ + 7 + ۵/۵ + ۴ + 3 + ۲ + ۱( – ۱۰۰ = دهک نهم  

 ⇒   %۲ + % ۴ + % ۲۶ = % 3۲  

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= تولید ناخالص داخلی + × + =24 2
5 24 180 213 6/ میلیارد ریال   

= تولید خالص
− ×

=
213 6 3

4 90
60 2 435

/
/ هزار ریال   

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. از آنجا که وضعیت توزیع درآمد در کشور B عادالنه تر از کشور A است، پس شاخص دهک ها در کشور B سسسلاوس
غددی کوچک تر از کشور A می باشد، پس:

 A شاخص دهک ها در کشور = = =30
6 5  

تنها با قرار دادن عدد ۴۴ در بین گزینه ها حاصل کوچک تر از عدد فوق می باشد.

B شاخص دهک ها در کشور = <44
9 5  

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بررسی عبارت های نادرست:سسسلاوس

الف( شاخص توسعه ی انسانی )HDI( ترکیبی از چند شاخص تولید ناخالص ملی، نرخ باسوادی بزرگ ساالن، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم و 

میزان ثبت نام واجدان شرایط تحصیل در مدارس است. 

ج( تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های آن کشور بستگی دارد؛ درنتیجه نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید 

ملی کشورها به آن و مقایسه باهم نیست.

سهم دهک دهم
سهم دهک اول
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

الف( کاشت و بهره برداری از سبزی در باغچه ی باغ خود برای مصرف شخصی چون مابه ازای آن پول پرداخت نمی شود، جزئی از تولید ناخالص نیست. 

همین طور کاالی واسطه ای )آهن( در تولید ناخالص حساب نمی شود. 

ب( پول وسیله ی پرداخت در مبادالت است درواقع شما پول را در مبادالت خود می پذیرید، زیرا می دانید که فردی دیگر نیز آن را خواهد پذیرفت. 

ج( مزیت مطلق مربوط به دو کشور است. اما مزیت نسبی مربوط به دو کاالی مختلف در یک کشور است. 

د( حقوق و عوارض گمرکی درواقع مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کاالهای مختلف است که با نام »تعرفه های گمرکی« نیز ساخته می شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای پاسخ به این سؤال باید چند جمع و تفریق ساده انجام داد.سسسلاوس

= دهک سوم  − = ⇒ = + ⇒ =d d d d3 1 3 31 5 1 5 2 5 4/ / /  

= دهک پنجم  − = ⇒ = + ⇒ =d d d d5 4 5 50 5 0 5 6 6 5/ / /  

= دهک نهم − = ⇒ = + ⇒ =d d d d9 7 9 98 10 8 18  

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

⇒ ۲% = سهم دهک اول - سهم دهک سوم  ⇒ ۲% = سهم دهک اول - %3  ۱% = سهم دهک اول   

⇒ ۶% = سهم دهک دوم - سهم دهک ششم  ⇒ ۶% = سهم دهک دوم - %۸  ۲% = سهم دهک دوم   

⇒ ۸% = سهم دهک پنجم - سهم دهک هشتم  ⇒ ۸% = 7% - سه دهک هشتم     ۱۵% = سهم دهک هشتم 

⇒  ۱۶% = سهم دهک هفتم - سهم دهک دهم ⇒ ۱۶% = ۱۲% - سهم دهک دهم  ۲۸% = سهم دهک دهم   

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= هزینه ی استهالک × =1
3 36 12 میلیارد ریال   

= تولید خارجیان مقیم کشور  × =3
2 18 27 میلیارد ریال   

ارزش خدمات ارائه شده + مجموع ارزش اقالم ماشین آالت، مواد غذایی و پوشاک = تولید ناخالص داخلی  

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور +  ⇒ میلیارد ریال ۱7۰ = ۲7 + ۱۸ + ۱۲۵ = تولید ناخالص داخلی   

= تولید ناخالص داخلی سرانه =17 000
80 2125, ریال   

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور - تولید ناخالص داخلی = تولید ناخالص ملی  

ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند +   

 ⇒ میلیارد ریال ۱7۹ = 3۶ + ۲7 – ۱7۰ = تولید ناخالص ملی   

هزینه استهالک - تولید ناخالص داخلی = تولید خالص داخلی   

⇒ میلیارد ریال ۱۵۸ = ۱۲ – ۱7۰ = تولید خالص داخلی   

تولید ناخالص داخلی
جمعیت کل
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 گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= درآمد صاحبان مشاغل آزاد )الف × =3
2 500 750 میلیارد ریال   

= سود شرکت ها و مؤسسات × + =1
2 630 750 690( ) میلیارد ریال   

= دستمزدها  × =2
3 630 420( ) میلیارد ریال   

میلیارد ریال 3۴3۰ = ۴۴۰ + ۴۲۰ + ۶۹۰ + 7۵۰ + ۶3۰ + ۵۰۰ = درآمد ملی   

ب( درآمد صاحبان امالک و مستغالت همان اجاره بها )ردیف ۶( و درآمد صاحبان سرمایه همان قیمت خدمات سرمایه )ردیف ۲( است.

= درآمد سرانه )ج = =3 430 000
50 68 600, , , ریال   

د( مفهوم سرانه عبارت است از سهم متوسط هر فرد جامعه از میزان درآمد یا تولید آن جامعه.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

سهم تولید خارجیان مقیم کشور - سهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند + تولید ناخالص داخلی = تولید ناخالص ملی   

⇒ سهم تولید خارجیان مقیم کشور – ۲۰ + 37۰ = 37۵   

⇒ هزار میلیارد ریال ۱۵ = 37۵ – 3۹۰ = سهم تولید خارجیان مقیم کشور   

گزینه 3 پاسخ صحیح است. سسسلاوس

مقدار تولید سال اول - مقدار تولید در سال سوم به قیمت ثابت = افزایش مقدار تولید در سال سوم

هزار میلیارد ریال ۴۲۰ = 3۰۰۰ – 3۴۲۰ = افزایش مقدار تولید در سال سوم 

مقدار تولید سال سوم به قیمت ثابت - مقدار تولید سال سوم به قیمت جاری = افزایش قیمت ها در سال سوم

هزار میلیارد ریال 33۰ = 3۴۲۰ – 37۵۰ = افزایش قیمت ها در سال سوم

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

الف( کشورها معموالً با سرمایه گذاری بیشتر یا به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر، ظرفیت تولیدی خود را افزایش می دهند. 

ب( عبارت صورت سؤال به مفهوم »ارزش پولی« در محاسبه ی تولید داخلی اشاره دارد. 

ج( برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی تنها کاالها و خدمات نهایی را در نظر می گیریم نه محصوالت واسطه ای را؛ چرا که کاالها و خدمات واسطه ای 

همگی در تولیدات نهایی محاسبه شده اند. ارزش کاغذ به کاررفته در چاپ کتاب و ارزش قطعات یک ماشین نساجی کاالی واسطه ای محسوب می شوند. 

عالوه بر این کارهای بدون دستمزد مانند کارهایی که در خانه انجام می گیرد، در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند؛ مثل تعمیر لوازم برقی منزل 

توسط پدر خانواده.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

+ )مقدار کاالی A در همان سال × قیمت کاالی A در همان سال( = تولید ناخالص داخلی اسمی در یک سال )الف   

)قیمت کاالی B در همان سال × قیمت کاالی B در همان سال(   

= تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۹7  × + × =( , ) ( , ) , ,29 000 25 40 400 23 1 654 200 تومان   

= تولید ناخالص داخلی اسمی در سال ۹۸  × + × =( , ) ( , ) , ,36 500 37 49 600 31 2 888 100 تومان   

درآمد ملی
جمعیت کل
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+ )مقدار کاالی A در سال ۹7 × قیمت کاالی A در سال پایه( = تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۹7 )ب  

)قیمت کاالی B در سال ۹7 × قیمت کاالی B در سال پایه(   

= تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۹7  × + × =( , ) ( , ) ,15 000 25 25 000 23 950 تومان 000  

= نرخ رشد واقعی تولید در سال ۹7 )ج  ×100  

= تولید ناخالص داخلی سال ۹۶ × + × =( , ) ( , ) ,20 15 000 15 25 000 675   تومان 000

⇒ = نرخ رشد واقعی تولید در سال ۹7 × × =950 000 675 000
675 000 100 40 7, ,

,
/ درصد   

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

+ دهک اول = دهک چهارم  = + =% % % %1 5 7 1 5 8 5/ / /  

+ دهک دوم = دهک پنجم  = + =% % % %2 7 5 2 9 5/ /  

% - دهک نهم = دهک ششم % % %3 12 5 3 9 5= + =/ /   

% - دهک دهم = دهک ششم % % %6 5 16 5 6 5 10/ / /= − =   

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

= دهک چهارم  + =% % %2 5 7  

= دهک ششم  + =% % %5 6 11  

= دهک هفتم  + =% % %11 1 12  

= دهک هشتم − =% %86 %100 14  

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تفاوت میزان تولید کل به قیمت جاری و ثابت برابر افزایش قیمت ها است.سسسلاوس

۱۸۰۰ = ۱۱۴۰۰ - ۱3۲۰۰ : سال دوم  

۴3۰۰ = ۱33۰۰ – ۱7۶۰۰ : سال سوم  

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= تولید سال چهار ⇒ − = − =x x 1875
1875

1875 1500
1500

1
4  

x = ×5 1875
4 2344�  

تولید سال پنجم = ⇒ − = ⇒ =y y y2344
2344

1
4 2930   

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با علم به این که هر آن چه در کشور تولیدشده و درآمدی کسب شده نهایتاً بین عوامل تولید تقسیم شده است، سسسلاوس

با جمع زدن همه اجزای آن )مزدها، سودها، اجاره ها(، درآمد همه بازیگران و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملی، تولید کل را محاسبه می کنیم. این روش 

را »روش درآمدی« می نامند.

تولید ناخالص داخلی سال ۹۶ - تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۹7

تولید ناخالص داخلی سال ۹۶
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای تعیین توسعه، استفاده از شاخص درآمد سرانه، به تنهایی نادرست است. زیرا توسعه عالوه بر افزایش تولید سسسلاوس

کمی، تغییرات کیفی را نیز در نظر می گیرد. برای اندازه گیری توسعه در کنار درآمد سرانه از معیارهای دیگری نیز استفاده می شود؛ برای مثال، شاخصی 

به نام شاخص توسعه ی انسانی 
(Human Development Index) H.D.I =  

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از چند شاخص، مثل تولید ناخالص ملی، نرخ باسوادی بزرگ ساالن، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم و میزان ثبت نام 

واجدان شرایط تحصیل در مدارس است. 

با محاسبه ی شاخص HDI مالحظه می شود که چه بسا کشورهای با درآمد سرانه ی مشابه، توسعه ی انسانی متفاوتی داشته باشند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

قیمت در سال موردنظر × مقدار در سال موردنظر = تولید اسمی  

 A تولید اسمی کاالی = × =160 1500 90000  

× مقدار در سال موردنظر = تولید واقعی قیمت در سال پایه   

B تولید واقعی کاالی = × =50 2000 100000  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هرگاه کشوری با برخورداری از عوامل تولید بیش تر مثل سرمایه گذاری بیشتر یا به کارگیری روش های بهتر و سسسلاوس

فناوری مناسب تر، ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهد می گوییم در مسیر رشد گام برداشته است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

درآمد صاحبان سرمایه + سود شرکت ها و مؤسسات + درآمد حقوق بگیران = درآمد ملی )الف  

درآمد صاحبان مشاغل آزاد + درآمد صاحبان امالک و مستغالت + دستمزدها +   

= درآمد صاحبان امالک و مستغالت ×2
3 = درآمد صاحبان مشاغل آزاد  × =2

3 984 656 میلیارد ریال   

= سود شرکت ها و مؤسسات ×3
4 = درآمد صاحبان امالک و مستغالت  × =3

4 656 492 میلیارد ریال   

= دستمزدها  1
4 = )مجموع ردیف های ۲ و ۵(  × + =1

4 492 656 287( ) میلیارد ریال   

= درآمد ملی  + + + + + =678 492 820 287 656 984 3917 میلیارد ریال   

= درآمد سرانه )ب = =3 917 000
50 78 340, , , ریال   

ج( درآمد سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است. 

د( اجاره بها، درآمد صاحبان امالک و مستغالت )ردیف ۵( و قیمت خدمات سرمایه، درآمد صاحبان سرمایه )ردیف 3( است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= میزان افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت ها )تورم( در سال موردنظر   

تولید کل در همان سال به قیمت پایه - تولید کل در سال موردنظر به قیمت جاری  

هزار میلیارد ریال ۱۱۰ = ۵۲۱۰ – ۵3۲۰ = میزان افزایش قیمت ها در سال دوم  

هزار میلیارد ریال ۱۱۰ = ۵۸۴۰ – ۵۹۵۰ = میزان افزایش قیمت ها در سال سوم   

= میزان افزایش تولید کل در سال موردنظر نسبت به سال پایه   

تولید کل در سال پایه - تولید کل در سال موردنظر به قیمت پایه  

= میزان افزایش تولید در سال سوم  − =5840 5100 740 هزار میلیارد ریال   

درآمد ملی
جمعیت کل کشور
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. پاسخ جاهای خالی در سؤال موارد زیر می باشد:سسسلاوس

- توانمندسازی افراد به ویژه مولد کردن آن ها 

- توسعه ی سالم اقتصادی

گزینه 3 پاسخ صحیح است. سیاست های کلی کشور توسط مقام معظم رهبری مشخص و ابالغ می شود و مسیر اصلی اقتصاد را مشخص سوسلاوس
می کند، توجه به این سیاست ها موجب می شود قطار اقتصاد در ریل خود حرکت کند و به مقصد نهایی برسد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

الف( برای حل این گونه مسائل باید به دو نکته یا شرط اصلی توجه شود: 

نکته اول: سهم هر دهک می تواند بزرگ تر از )یا مساوی با( سهم دهک ماقبل خود یا کوچک تر از )یا مساوی با( سهم دهک بعد از خود باشد، این شرط 

در تمامی گزینه ها رعایت شده است. 

نکته ی دوم: نظر به این که مجموع سهم دهک ها باید برابر با ۱۰۰ شود، اگر سهم دهک های معلوم را جمع بزنیم و عدد حاصل را از ۱۰۰ کسر کنیم، 

مجموع سهم دهک های مجهول مشخص می گردد، یعنی:

  ۶۱ = ۱۸ + ۱۴ + ۱۱ + ۸ + ۵ + 3 + ۲ = مجموع سهم دهک های معلوم )به درصد(

3۹ = ۶۱ – ۱۰۰ = مجموع سهم دهک های مجهول )به درصد(   

بنابراین مجموع سهم دهک های گزینه های ۲ و ۴ برابر با 3۸ و غلط است ولی مجموع سهم دهک ها در گزینه های ۱ و 3 برابر با 3۹ است. 

ب( سهم دهک دهم با توجه به قسمت الف سؤال برابر با ۲۱ درصد است، بنابراین خواهیم داشت:

= شاخص توزیع درآمد = =21
2 10 5/  

ج( 3۰ درصد کم درآمد جامعه یعنی سهم دهک های اول تا سوم )۸ = 3 + 3+ ۲(، درنتیجه سهم 3۰ درصد کم درآمد جامعه از درآمد ملی برابر خواهد 

65 000 8
100 5200, × = دالر  بود با:   

د( هر چه شاخص توزیع درآمده عدد بزرگ تر باشد، توزیع درآمد در آن کشور ناعادالنه تر است، بنابراین کشور A نسبت به کشور B توزیع ناعادالنه تری دارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بهبود توزیع ثروت و درآمد: تقسیم برابر فرصت ها، توزیع عادالنه ثروت و درآمد، مقابله با فقر، ارتقای سطح سسسلاوس

زندگی اقشار کم درآمد و فقیر جامعه همواره یکی از اهداف مهم و موردتوجه دولت ها است. )مثال: تصمیم دولت برای پرداخت ماهانه صد هزار تومان به 

مدت ۴ ماه به 3۰ میلیون نفر از اقشار کم درآمد کشور در دوران همه گیری ویروس کرونا( 

ثبات قیمت ها: تالش دولت ها بر این است که تا حد ممکن از افزایش مداوم و بی رویه ی قیمت ها جلوگیری کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب تورم را 

مهار و رشد قیمت ها را تثبیت کنند. )مثال: توزیع مرغ یخ زده به قیمت ارزان در بازار )افزایش عرضه ی کل برای کاهش قیمت مرغ(( 

اشتغال کامل: وظیفه ی دولت در رفع مشکل بیکاری، به معنای این نیست که به بیکاران کار دهد و به طور مستقیم در بدنه دولت اشتغال ایجاد کند، 

بلکه با مدیریت زمینه های ایجاد بیکاری یا اشتغال، سعی بر حل مشکل کند. پیشگیری افزایش بیکاری از طریق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت 

)برگزاری دوره های آموزش کالس های آنالین برای آموزگاران و دبیران( و مهارت افزایی حین کار و اعطای یارانه های تولید 

رشد و پیشرفت اقتصادی: با افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور، اندازی اقتصاد خود و رفاه مردم را نسبت به گذشته بیش تر کنند و هم چنین در رقابت 

جهانی از دیگر اقتصادها عقب نمانند. )مثال: دستور بانک مرکزی به بانک ها برای پایین آوردن نرخ بهره ی وام پرداختی به شرکت ها و مؤسسات تولیدی(

سهم دهک دهم
سهم دهک اول
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

درصد ۱۹ = سهم دهک اول - سهم دهک دهم   

 ⇒ ⇒ ۱۹ = سهم دهک اول – ۲3  درصد ۴ = سهم دهک اول   

⇒ درصد ۹/۵ = سهم دهک دوم - سهم دهک نهم  ⇒ ۹/۵ = ۵ - سهم دهک نهم    

درصد ۱۴/۵ = سهم دهک نهم   

⇒ ۸/۵ = سهم دهک سوم - سهم دهک نهم ۸/۵ = سهم دهک سوم – ۱۴/۵    

 ⇒ درصد ۶ = سهم دهک سوم   

⇒ 7/۵ = سهم دهک اول - سهم دهک هفتم ⇒ 7/۵ = ۴ سهم دهک هفتم    

درصد ۱۱/۵ = سهم دهک هفتم  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف ( نرخ دالر در بازار ارز کشور به طور روزانه نوسان و تغییر دارد. ضمن این که تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های آن کشور بستگی دارد. 

درنتیجه نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسبی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه باهم نیست. به همین دلیل از دالر دیگری به نام »دالر 

رفاهی یا دالر برابری قدرت خرید« )PPP( استفاده می شود. به این شکل که: یک سبد کاالیی یکسان ساالنه در کشور ایران قیمت گذاری و هم زمان 

همان سبد کاالیی در کشور امریکا تعیین قیمت می شود. تقسیم این دو قیمت برهم، قدرت خرید دالر را در ایران نشان می دهد. 

ب( درآمدها گاهی قابل ثبت نیست، به همین دلیل اقتصاددانان برای به دست آوردن شکاف در آمادی، شکاف هزینه ای را محاسبه می کنند. 

ج( دولت ها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود »سیاست های مالی« را اجرا می کنند که از دو ابزار درآمدها و مخارج دولت تشکیل شده است. 

د( نفت خام، ثروت عمومی است و همان طور که فروش فرش و اثاث خانه، برای خانوار درآمد به شمار رود، منافع حاصل از صادرات و فروش نفت نیز 

درآمد محسوب نمی شود. این مطلب چند سالی است در بودجه کشور رعایت می شود و با تشکیل صندوق توسعه ملی، 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 طبیعی باید به سرمایه مولد تبدیل شود. 

هـ( متخصصان اقتصاد تحریم با مطالعه بیش از ۱۴۰ نمونه ی تحریم اقتصادی در یک صدسال گذشته، معتقدند به طور متوسط پس از چهار سال، کفه ی 

هزینه- فایده، تحریم به سمت فایده و منافع کشور تحریم شونده چرخیده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

تولید در سال دوم به قیمت پایه - تولید در سال دوم به قیمت جاری = تورم در سال دوم )افزایش قیمت ها در سال دوم(   

هزار میلیارد ریال ۵۰ = ۱۶۵۰ - ۱7۰۰ =  

تولید در سال سوم به قیمت پایه - تولید در سال سوم به قیمت جاری = تورم در سال سوم )افزایش قیمت ها در سال سوم(   

هزار میلیارد ریال ۱۶۵ = ۱7۱۰ - ۱۸7۵ =   

هزار میلیارد ریال ۱۵۰ = ۱۵۰۰ - ۱۶۵۰ = تولید در سال پایه - تولید در سال دوم به قیمت پایه = افزایش مقدار تولید در سال دوم  

تولید در سال پایه - تولید در سال سوم به قیمت پایه = افزایش مقدار تولید در سال سوم  

هزار میلیارد ریال ۲۱۰ = ۱۵۰۰ - ۱7۱۰ =   

افزایش قیمت ها در سال دوم و سوم همان اعداد مربوط به پدیده ی تورم در این سال هاست که در قسمت اول محاسبه شدند.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

× تولید سال جاری = ارزش تولیدات در سال ۸۹ به قیمت ثابت )G.D.P( حقیقی الف( قیمت سال پایه 

G سال ۸۹ به قیمت سال ۸۸  D P. . = × =50 30 1500  

× تولید سال جاری = ارزش تولیدات در سال جاری به قیمت جاری قیمت سال جاری   

= ارزش تولیدات در سال جاری به قیمت جاری × =50 40 2000  

G  سال پایه D P. . = × =20 30 600  

سالارزش تولیدات در سال جاری به قیمت جاریارزش تولیدات در سال جاری به قیمت سال پایه

۶۰۰

۱۵۰۰

۶۰۰

۲۰۰۰

۸۸

۸۹

= افزایش ناشی از رشد تولید در سال ۸۹ − =1500 600 900  

= افزایش ناشی از رشد قیمت )تورم( × =2000 1500 500  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= − =

= − =








2500 2400 100
2850 2500 350

سال دوم نسبت به سال اول 
رشد تولید

رشد قیمت

GNP حقیقیGNP سالاسمی

۲۴۰۰

۲۵۰۰

3۶۰۰

۲۴۰۰

۲۸۵۰

3۸۰۰

اول

دوم

سوم

 تذکر: در سال پایه GNP اسمی و GNP حقیقی یکی است یعنی همان سال ۲۴۰۰ 

برای حل قسمت دوم مسئله یک بار هم سال دوم را به عنوان سال پایه در نظر می گیریم.

7۵۰ = ۲۸۵۰ – 3۶۰۰ = رشد تولید   

۲۰۰ = 3۶۰۰ – 3۸۰۰ = رشد قیمت  

رشد تولید و رشد قیمت در سال سوم نسبت به سال دوم.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر ارزش تولیدات در سال جاری به قیمت روز محاسبه شود، تغییرات ایجادشده نشان دهنده تورم می باشد. برای سسسلاوس
جلوگیری از اثر تورمی، سالی را به عنوان سال پایه فرض می کنیم؛ پس مقدار تولید کاال و خدمات در سال جاری را به قیمت سال پایه محاسبه می کنیم. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کل پولی که از طرف بنگاه به سمت خانوارها جریان می یابد، نشان دهنده ی ارزش پولی کلیه ی عوامل تولیدی سسسلاوس
است که در جریان تولید به کار گرفته می شود. 
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 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینه های ۱ و ۲ و 3 جزو فعالیت های تولیدی است که ارزش آن ها در حسابداری ملی منظور می شود ولی سوسلاوس
ارزش فعالیت هایی که برای رفع نیاز شخصی یا خانواده خود انجام می گیرد در حسابداری ملی منظور نمی شود. مثل دندان پزشکی که دندان فرزند خود 

را معالجه می کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. یکی از روش های محاسبه ی ارزش کل تولیدات، روش ارزش افزوده یا تولید است.سسسلاوس

جمع ارزش افزوده در بخش های مختلف + ارزش ماده اولیه برابر است باارزش کل تولیدات جامعه

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پولی که از طرف بنگاه های اقتصادی برای خرید عوامل تولید به خانوارها پرداخت می شود، بیان نگر ارزش کل سسسلاوس
تولیدات جامعه، درآمد ملی و هزینه کل تولیدات است.

این پول با درآمد سرانه در تناقض است. درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت جامعه به دست می آید. 

۲۱۱. گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف(

افزایش مقدار تولید سال دوم ۱۱۲۰ = ۴۲۰۰ – ۵3۲۰   

افزایش مقدار تولید سال سوم 3۲۶3 = ۴۲۰۰ – 7۴۶3  

  افزایش مقدار تولید سال سوم ۲۸۰ = ۵3۲۰ – ۵۶۰۰

افزایش قیمت سال سوم ۱37 = 7۴۶3 – 7۶۰۰  

ج( تورم سال دوم برابر ۲۸۰ است.

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در محاسبه ی نسبت دهک دهم به دهک اول، چنانچه این عدد بزرگ تر باشد، نشانه ی آن است که توزیع درآمد سسسلاوس
در آن جامعه نامناسب تر است. کاهش میزان فقر با کاهش میزان نابرابری در توزیع درآمد رابطه مستقیم دارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور ازجمله سیاست های توسعه ای است. سیاست های سسسلاوس
جانب عرضه شامل بهبود بهره وری، افزایش سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

( ) ( ) / /45 12000 78 242000 2 427 600× + × = ریال   

( ) ( ) / /45 9200 78 36500 3 261 000× + × = ریال   

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( در وضعیت تورم زیاد، قیمت کاالها و خدمات به سرعت افزایش می یابد و اقتصاد کشور دچار اختالل می شود. همچنین به دلیل افزایش قیمت کاالها 

و خدمات، معموالً درآمد افراد کم درآمد جامعه، متناسب با تورم افزایش نمی یابد، بنابراین برای تأمین کاالهای موردنیاز خود با مشکالت جدی روبه رو 

می شوند، درنتیجه، سطح رفاه عمومی کاهش می یابد. 

در این شرایط تالش دولت این است که تا حد ممکن از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری، و با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، تورم را مهار و 

رشد قیمت ها را تثبیت کند. 

ب( از دیدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد، راهی برای گسترش توسعه اقتصادی و افزایش سرعت روند توسعه یافتگی جامعه است. 

زیرا فقر گسترده می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت همه جانبه کشور باشد. در این زمینه دولت ها با توجه به ضرورت مقابله با فقر، معموالً به طراحی و 

اجرای سیاست هایی می پردازند که بتواند ابعاد فقر را در جامعه محدود کند. 
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پ( دولت برای هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و موردنظر خود و باهدف ایجاد نظم در عرصه فعالیت های اقتصادی و تأمین مصالح جامعه، مقررات اجرایی 

را وضع، و سیاست هایی را طراحی، و با اجرای قوانین و راهبردهای کالن کشور، حکمرانی می کند. همچنین برای ریل گذاری فعالیت های اقتصادی، لوایح 

قانونی را به مجلس شورای اسالمی ارائه می کند که پس از تصویب مجلس به عنوان قانون ابالغ می شود. قانون مالیات های قانون گمرکی، قانون بودجه 

و قانون برنامه پنج ساله ازجمله قوانین مهم است. 

به طورکلی، دولت با در نظر گرفتن تصویری از آینده ی اقتصاد و مشخص کردن اهداف آن، می کوشد فعالیت های اقتصادی جامعه را به سمت وسوی 

موردنظر خود هدایت کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اقتصاد کشور باید پوسته »رشد و شکوفائی« مستمر داشته باشد. برای دستیابی به این منظور، الزم است تمامی سسسلاوس

فعاالن اقتصاد کشور تصویر مطلوبی از آینده داشته باشند. بیشتر این کشور، این هماهنگی بین نخبگان، مردم، و فعاالن اقتصادی را با تدوین »سند 

چشم انداز« به دست می آورند. در »سند چشم انداز« ۲۰ ساله ی کشور ما، نیز وضعیت اقتصادی در افق سال: ۱۴۰۴ هـ.ش. توصیف و مشخص شده است. 

به عبارت دیگر در سال مذکور اقتصاد کشور باید در وضعیت و موقعیت »مقصد« تعیین شده قرار گیرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخی کشورها و سازمان های بین المللی از معیارها و شاخص های توسعه برای تحمیل الگوهای غربی استفاده می کنند سوسلاوس

به طوری که گاهی »توسعه یافتگی« معادل »غربی شدن« تلقی شده است. از سوی دیگر توسعه، به طورمعمول به تفاوت های بومی و محلی کشورها و همچنین به 

تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش های اجتماعی آن ها توجه الزم ندارند. این مسائل موجب شده تا بسیاری از واژه »توسعه« کمتر استفاده کنند و به دنبال جایگزینی 

برای آن باشند. اصطالح »پیشرفت« انتخاب بسیاری از اندیشمندان و نخبگان اقتصادی است. در مفهوم »پیشرفت« الگوی واحدی برای همه ی کشورها توصیه 

نمی شود و موقعیت های گوناگون ازجمله: وضعیت تاریخی، جغرافیای سیاسی، طبیعی، انسان و درنهایت زمانی و مکانی، شاخص های »پیشرفت« را تعیین می کند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( »ارزش پولی« خدمات ارائه شده در محاسبه ی »تولید کل« و درنتیجه در درآمد ملی« مورد محاسبه قرار می گیرد، و چون مؤسسه ی مزبور با ارائه 

خدمت بسته بندی باعث افزایش »ارزش افزوده« می شود، بنابراین خدمت آن باعث افزایش »درآمد ملّی« خواهد شد. 

ب( انگیزه ی بسیاری از تولیدکنندگان کاالها و خدمات، در انجام فعالیت های روزمره ی خود خدمت به همنوعان است، البته در همه ی جوامع این گونه 

نیست، حتی در بعضی جوامع ممکن است، انگیزه ی خدمت به همنوع بدون چشم داشت مادی، بسیار ضعیف باشد. 

ج( »تولیدکنندگان« مبالغی را که صرف دستمزد، اجازه محل، خرید تجهیزات و لوازم می کنند که به آن »هزینه های تولید« می گویند. همچنین با 

فروش محصوالت خود »درآمد« کسب می کنند. 

د( چون صاحب تعمیرگاه به جای استخدام نیروی کار از فرزند خود استفاده نموده است، پس: »G.N.P« کاهش می یابد. علت آن این است که درگذشته 

درازای دریافت خدمات از نیروی کار، پول پرداخت می نمود و این پرداختی یعنی ارزش پولی خدماتی که نیروی کار به دست می آورد باعث افزایش، 

»G. N. P« می شد اما به کارگیری فرزند خود »لفظ استخدام بکار برده نشده است« می تواند به او پولی ندهد یا به میزان کمتری پول بدهد که باعث 

کاهش »G.N.P« می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در رابطه با »مزیت اقتصادی« در کشور ایران و برزیل را در کتاب درسی متوجه شدید که این دو کشور را سسسلاوس

می توان واجد »مزیت اقتصادی مطلق« دربارۀ کاالی تولیدی خود تلقی کرد حال کشوری مثل »کنیا« را در نظر بگیرید که ازنظر عوامل تولید با دو 

کشور ایران و برزیل یکسان است.

چنانچه »کنیا« همۀ امکانات خود را بر تولید »غذا« متمرکز کند، می تواند ۲۰ واحد »غذا« و اگر به پوشاک تخصیص دهد. »۱۰ واحد پوشاک« تولید کند. 

در این مثال آنچه مسلم است این است که »کنیا« در تولید هم »غذا و هم پوشاک« نسبت به ایران و برزیل »مزیت اقتصادی« ندارد. یعنی هیچ کدام از 

آن دو کاال را به »صرفه تولید« نمی کند. به عبارت دیگر قیمت تمام شده هر دو کاال در »کنیا« از دو کشور دیگر بیشتر است.

سؤال این است که آیا کشور »کنیا« به هیچ عنوان امکان تخصصی شدن و حضور در تجارت جهانی ندارد. اقتصاددانان در این حالت مفهوم »مزیت نسبی« 
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را به کار می برند می گویند هرچند »کنیا« در غذا و پوشاک نسبت به دور کشور ایران و برزیل »مزیت مطلق« ندارد ولی در کشور خود در تولید غذا 

نسبت به پوشاک »مزیت نسبی« دارد. »۲۰ به ۱۰« بنابراین باید در صنعت غذا متمرکز شود و پوشاک موردنیاز خود را از »برزیل« وارد کند. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. معموالً با در نظر گرفتن شاخص ها: »درآمد سرانه« و »میزان نابرابری در توزیع درآمد« می توان تصویری از سسسلاوس

وسعت و اندازه فقر در هر کشور به دست آورد. در هر سطحی از: »درآمد سرانه« هر چه »توزیع درآمد« در کشوری نسبت به کشور دیگر ناعادالنه تر 

باشد، »نرخ فقر« در آن کشور بیشتر است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخی کشورها و سازمان های بین المللی از معیارها و شاخص های توسعه برای تحلیل الگوهای غربی استفاده سسسلاوس

می کنند به طوری که گاهی »توسعه یافتگی« معادل غربی شدن تلقی شده است. از سوی دیگر الگوی »توسعه« به طورمعمول به تفاوت های بومی و محلی 

کشورها همچنین به تاریخ فرهنگ، باورها، ارزش های اجتماعی آن ها توجه ندارد. این مسائل باعث شد بسیاری از آنان به دنبال جایگزینی آن باشند که 

اصطالح »پیشرفت« انتخاب بسیاری از نخبگان و اندیشمندان است، درواقع در »مفهوم پیشرفت« الگوی واحدی برای همه کشورها توصیه نمی شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( نظر به این که »ارزش کاالهای واسطه ای« در بطن و درون »کاالهای نهایی« است. در محاسبۀ »تولید کل« جامعه باید از محاسبۀ ارزش کاالهای 

واسطه ای، صرف نظر و فقط کاالهای نهایی را محاسبه کنیم، در غیر این صورت، ارزش کاالهای واسطه ای درواقع دو بار محاسبه شده است، یک بار 

به صورت بخشی از ارزش »کاالهای نهایی« و یکبار به صورت مستقل. ب( چنانچه هدف، »تولید داخلی« باشد باید تمام خدمات و کاالهای تولیدشده در 

داخل کشور و در طول یکسال، چه تولید مردم خود آن کشور و چه تولید خارجی های مقیم کشور محاسبه شود. ج( با علم به اینکه هر آنچه در کشور 

تولیدشده و درآمدی کسب شده نهایتاً بین عوامل تقسیم شده است، جمع زدن همه اجزای آن »مزدها، سودها و اجاره ها« درآمد همۀ بازیگران و فعاالن 

اقتصادی »داخلی و ملی« تولید کلی محاسبه می شود. به این روش محاسبه »روش درآمدی« می گویند. 

د( یکی دیگر از شروط محاسبه و منظور فعالیت تولید یا خدماتی در حسابداری ملی، تولید در محدوده مکانی معینی صورت گیرد، زمان، یکی از شروط 

نیست که منظور »تولید داخلی و تولید ملی« است. هـ( درآمد ملی دربرگیرندۀ مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب ملت می شود، این 

درآمدها عبارتند از: درآمد حقوق بگیران »دستمزدها«، درآمد صاحبان سرمایه »قیمت خدمات سرمایه«، و درآمد صاحبان امالک و مستغالت »اجاره«، 

درآمد صاحبان مشاغل آزاد، و سودی که نصیب »شرکت یا مؤسسه ها« می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( برای محاسبه ی معیار شاخص دهک ها، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند. 

ب( در طبقه بندی گروه های مختلف )شاخص دهک ها(، سطح درآمد از کمترین به بیش ترین مدنظر قرار می گیرد.

ج( برای ایجاد شاخصی برای بررسی وضعیت توزیع درآمد، نسبت دهک دهم به دهک اول بررسی می شود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معموالً با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابری در توزیع درآمد، می توان تصویری را از سسسلاوس
وسعت فقر در هر کشور به دست آورد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رفاه اجتماعی اصطالحی است که در پی تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور، برخورداری از سسسلاوس
سالمت در جسم و روح افراد جامعه، کاهش ناهنجاری های اجتماعی، ارتقای توانمندی های مسئولیت پذیری افراد جامعه در برابر یکدیگر، رضایت مندی 
و شادکامی افراد است. رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری ها تحقق می یابد؛ پس گزینه ی ۴ که برقراری رفاه اجتماعی را منوط به از بین 

رفتن فقر نسبی می داند، صحیح نیست.

نکته : منظور از فقر در حالت کلی است و نه لزوماً فقر نسبی. 
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گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سطح توسعه و رشد در اغلب کشورها باهم هماهنگی دارد، اما در این میان دو گروه از کشورها استثنا هستند: سسسلاوس

۱- کشورهای درحال توسعه ای که از ماده ی گران بهای معدنی برخوردارند و درآمد حاصل از صادرات زیاد آن و کم، امکان دست یابی به درآمد سرانه ی 

زیاد را فراهم ساخته است. در این کشورها شاخص های رشد بسیار باالتر از شاخص های توسعه است. 

۲- کشورهای درحال توسعه ای که با مدیریت و برنامه ریزی بلندمدت موفق به کسب شاخص های مطلوب توسعه شده اند، اما به دلیل جمعیت زیاد، درآمد 

سرانه ی آن ها پایین است. در این کشورها شاخص های رشد بسیار پایین تر از شاخص های توسعه است. بررسی سایر گزینه ها:

۱ و 3( این گزینه ها در مورد کشورهای توسعه یافته سخن به میان آورده اند. باید ذکر نمود که شاخص های رشد و توسعه در کشورهای توسعه یافته، 

هر دو به درجه ی مطلوب و باال رسیده است که آن ها را از جمع کشورهای درحال توسعه جدا ساخته است؛ پس شاخص های رشد و توسعه در چنین 

کشورهایی باهم هماهنگی الزم را دارا هستند. 

۲( کشورهای درحال توسعه ای که علی رغم سطح توسعه ی پایین، توانایی در بهبود چشم گیر میزان رشد در جامعه، در آن ها به خوبی دیده می شود؛ در 

این صورت بین سطح توسعه و رشد ناهماهنگی وجود خواهد داشت. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

الف( بهترین معیار برای سنجش رشد، میزان تغییرات شاخص های تولید کل جامعه مثل درآمد سرانه با تولید ناخالص داخلی / ملی به قیمت های ثابت 

و یا نرخ رشد آن ها است. 

ب( رشد مفهومی کمی است و مفاهیم کیفی را دربر نمی گیرد. 

ج( درآمد سرانه ی تمامی کشورها برحسب پول داخلی آن ها محاسبه می شود، سپس با توجه به برابری قدرت خرید دالر در آن کشور )دالر رفاهی(، 

درآمد سرانه برحسب دالر اعالم می گردد؛ بنابراین امکان مقایسه سطح درآمد سرانه فراهم می آید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( در محاسبه ی شاخص دهک ها، مردم کشور به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می شوند. 

ب( در طبقه بندی این ده گروه )شاخص دهک ها(، سطح درآمد از کمترین به بیش ترین مدنظر قرار می گیرد. 

ج( با محاسبه ی نسبت دهک دهم به دهک اول، شاخصی به دست می آید که نشانگر وضعیت توزیع درآمد در جامعه می باشد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. رفاه اجتماعی به معنای ایجاد سالمت در جسم و روح افراد، ترویج دانش و کاهش نابهنجاری اجتماعی و ... است.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بررسی تحول جامعه و همچنین گسترش ظرفیت تولیدی آن با سه واژه روبه رو هستیم که رابطه نزدیکی سسسلاوس
باهم دارند که عبارتند از رشد، توسعه و پیشرفت الگوهایی چون: تغذیه، مسکن، ابعاد زیست محیطی و آالیندگی ها و بزهکاری، وضعیت فساد و مبارزه با 

آن استفاده از علم و تکنولوژی در شاخص پیشرفت موردتوجه قرار می گیرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای محاسبه تولید کل به قیمت جاری سال ۱3۹۵ هر یک از مقادیر سال: ۱3۹۵ در قیمت های سال: ۱3۹۵ سسسلاوس
ضرب کرده، سپس هریک را با یکدیگر جمع می کنیم.

 A کاالی = × =50 30 15000    / B کاالی = × =600 100 60 000,  

15 000 60 000 75 000 1395, , ,+ = → تولید کل به قیمت جاری در سال   

برای محاسبۀ تولید کل به قیمت ثابت سال: ۱3۹۵ هر یک از مقادیر سال: ۱3۹۵ را در قیمت های سال ۱3۹3 ضرب کرده و سپس حاصل ضرب هر یک 

A کاالی = × =50 200 10 000,    / B کاالی = × =600 40 24 000, را با یکدیگر جمع می کنیم 

10 000 24 000 34 000 1395, , ,+ = تولید کل به قیمت ثابت سال         
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 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

توجه: توسعه عالوه بر رشد اقتصادی، مستلزم دستیابی به برخی شاخص های دیگر و بهبود وضعیت مردم در مواردی چون بهداشت و سالمت، امید به 

زندگی و ... نیز می باشد، پس توسعه شامل رشد نیز است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دو عاملی که باعث برهم زدن هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد می شوند: ۱- ایجاد بهبود در شاخص های سسسلاوس
توسعه با پیش بینی و اجرای برنامه های بلندمدت ۲- داشتن یک ماده ی گران بهای معدنی هم چون نفت 

برای مثال می توان گفت قطر را نام برد که با داشتن مواد گران بهای معدنی با جمعیتی حدود ۹۱۰ هزار نفر این تعادل را بر هم زده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( چون از این فعالیت ها اطالع دقیقی در دست نیست و از سوی دیگر محاسبۀ آن ها نوعی مشروعیت دادن به آن ها تلقی می شود. 

ب( »تولید ملّی« دربرگیرندۀ همۀ فعالیت های تولیدی است که توسط یک ملت در یک سال انجام می گیرد خواه در کشور خودشان باشد با خارج از کشور. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( بهترین معیار برای سنجش رشد، میزان تغییرات شاخص تولید کل جامعه مثل درآمد سرانه با تولید ناخالص داخلی / ملی )به قیمت های ثابت( و 

یا نرخ رشد آن ها است. 

ب( رشد صرفاً به معنای افزایش تولید است و مفهومی کمی است و نتایج آن در کوتاه مدت قابل مشاهده است. 

ج( به دلیل نوسان و تغییر روزانه قیمت دالر در بازار ارزش کشور و این که تعیین قیمت دالر در هر کشور به سیاست های آن کشور بستگی دارد، دالر 

نمی تواند معیار مناسبی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن باشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. محاسبه ی تولید کل هرسال به قیمت جاری، اثر افزایش قیمت و مقدار را در بردارد و محاسبه به قیمت ثابت، سسسلاوس
اثر افزایش قیمت و مقدار را از بین می برد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی، تنها کاال و خدمات نهایی را در نظر می گیریم، نه محصوالت واسطه ای را، سوسلاوس

چراکه کاال و خدمات واسطه ای همگی در تولیدات نهایی محاسبه شده اند و اگر آن ها را هم جداگانه محاسبه کنیم، دچار خطای محاسبه مجدد می شویم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

کار بدون دستمزد، مانند کارهایی که در خانه انجام می گیرد یا خدماتی که در خیریه ها به صورت داوطلبانه ارائه می شود و پولی برای آن ها ردوبدل 

نمی گردد، اگرچه دارای ارزش باالیی هستند، اما در محاسبات تولید ناخالص داخلی غایب اند.

گزینه 3  پاسخ صحیح است.سسسلاوس

رشد به معنای افزایش تولید است، بنابراین مفهومی کمی دارد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( رشد و پیشرفت، نقطه مقابل رکود است. 

ب( روحیه، اعتماد و همبستگی میان مردم این کشورها برای تکاپو و تالش اقتصادی، برجسته است. کشورهای پیشرفته در سطح منطقه و جهان 

تأثیرگذارند.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

نقطۀ D که خارج از مرز قرارگرفته، سطحی از تولیدات است که اقتصاد مورد ظرفیت و منابع الزم برای رسیدن آن را ندارد، بنابراین مقادیر تولیدی در 

نقطۀ D با شرایط فعلی غیرقابل دسترسی می باشد، اما اگر امکانات تولید افزایش یابد و تولید و رشد آن به سوی نقطۀ D حرکت کند، آنگاه اقتصاد با 

رشد مواجه خواهد بود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

رشد اقتصادی یک هدف مشترک است؛ زیرا کشورها را قادر می سازد، کاال و خدمات بیشتر تولید کند. 

در منحنی فوق y نشان می دهد که جز مناطقی است که امکان تولید با ابزار و منابع موجود در امکان پذیر نیست، اما چنانچه از تکنولوژی و یا ابزار جدید 

استفاده شود با فرض ثابت بودن منابع می تواند جزء نقاط قابل دسترسی باشد و چنانچه حرکت تولید به آن سو، صورت گیرد، اقتصاد دچار رشد شده 

است. نقطۀ x یعنی از منابع موجود به درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر ناکارآمدی در استفاده از منابع را نشان می دهد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

A کشور  = = =15
3 5  

B کشور = =21
4 5 25/  

C کشور = =20
5 4  

D کشور = =18
3 6  

 C الف( رفاه بیش: کشور

ب( میزان فقر بیشتر در کشوری است، که رفاه در آن کمتر است که کشور D است. 

ج( مشارکت مؤثر و سازنده زمانی در کشوری کمتر است که فقر باالتر و رفاه کمتر باشد که باز هم کشور D خواهد بود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

: GDP اسمی سال ۱3۸۹ ( ) ( )50 100 150 20 8000× + × =  

: GDP اسمی سال ۱3۹۰ ( ) ( ) /25 150 300 50 18 750× + × =  

محاسبه GDP واقعی سال ۱3۹۰ بر اساس ارقام سال ۱3۸۹:  

) سال ۱3۸۹ ) ( )50 100 150 20 8000× + × =  

  = محاسبۀ GDP سال ۱3۹۰ براساس قیمت های سال ۱3۸۹

 ( ) ( )35 100 300 200 8500× + × =  

= نرخ رشد تولید سال ۱3۹۰   

                                                                                      ×100    

= نرخ رشد تولید سال ۱3۹۰ − × =8500 8000
8000 100 6 25/  

دهک دهم
دهک اول

تولید ناخالص داخلی سال قبل - تولید ناخالص داخلی سال جاری

تولید ناخالص داخلی سال قبل
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

 3 650 2 850/ /−  

= تولید خالص − =3 650 800 2 850/ /  

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سووسلاوس

خدمات - تولید خارجیان مقیم کشور + ارزش اقالم = تولید ناخالص داخلی   

= تولید ناخالص  + + × =150 44 1
4 44 205( )  

  استهالک - تولید ناخالص = تولید خالص داخلی

= تولید خالص − ×( ) =205 2
3 45 175  

جمعیت ÷ تولید خالص = تولید سرانه  

= تولید سرانه ÷ =175 35 5  

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

= تولید ناخالص داخلی + × + =145 2
3 45 25 200( )  

استهالک - تولید ناخالص = تولید خالص  

= تولید خالص − × =200 3
5 25 185( )  

جمعیت ÷ تولید خالص = تولید خالص داخلی سرانه  

= تولید خالص داخلی سرانه ÷ =185 50 3 7/  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

از آنجا که کاالها و خدمات واسطه ای همگی در تولیدات نهایی محاسبه شده اند و اگر آن ها را هم جداگانه محاسبه کنیم، دچار خطای محاسبه مجدد می شویم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

برای فهم بهتر تولید داخلی بر پنج کلید واژۀ مهم این تعریف تمرکز کنید »ارزش پولی«، »همه کاالها و خدمات«، »نهایی«، »درون مرزهای کشور«، 

و »در یک سال«.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

الف( اقتصاددانان برای اندازه گیری رشد، به میزان رشد تولیدات یک کشور در طول سال می نگرند. 

ب( تولید ناخالص داخلی یک کشور GDP ارزش پولی همۀ کاالها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور در طول یک سال است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسوسلاوس
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

در کشور ما هرچند تالش هایی در جهت استقرار در نظام اقتصادی اسالم صورت گرفته است، اما متأسفانه همچنان نهادهای سرمایه داری، در جهت 

انباشت ثروت در دست عده ای محدود و توزیع ناعادالنه آن فعالیت دارند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

در طول سده های گذشته )نه دهۀ گذشته(

پاسخ صحیح است. گزینه ۴ سسوسلاوس

شامل مؤلفه هایی نظیر: نرخ باروری، نابرابری های جنسیتی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت عمومی، شاخص های فقر و پایداری محیطی )مثل 

انرژی های تجدید شونده و فسیلی، کاهش آالینده های محیط زیست و گازهای گلخانه ای، نقصان منابع طبیعی و تغییرات نواحی جنگلی( در گزارش های 

توسعه انسانی منعکس می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسوسلاوس

شاخص های توسعۀ انسانی شامل مؤلفه هایی نظیر میزان امید به زندگی در بدو تولد، میانگین سال های تحصیلی، سرانه درآمد ناخالص ملی و شاخص های 

نابرابری تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سوسسلاوس

هرچه نسبت شاخص توزیع درآمد بیشتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب تر است، بنابراین هر نسبت شاخص توزیع درآمد کمتر باشد توزیع 

درآمد عادالنه تر خواهد بود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

برای محاسبۀ این شاخص، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند. در طبقه بندی این گروه سطح درآمد از کمترین به بیشترین 

مدنظر قرار می گیرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

اقتصاددانان به ما می گویند که شاخص های مربوط به رشد کمی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص، به تنهایی نمی تواند نشان دهنده میزان پیشرفت یک 

کشور باشد. پیشرفت کشور فقط محدود به رشد کمی آن، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه ابعاد دیگری نیز دارد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

موارد زیر در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند. 

اول: کار بدون دستمزد 

دوم: خریدوفروش کاالهای دست دوم 

سوم: تولید اقتصاد زیرزمینی، غیرقانونی و قاچاق
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کار بدون دستمزد، مانند کارهایی که در خانه انجام می گیرد یا خدماتی که در خیریه ها به صورت داوطلبانه سسسسلاوس
ارائه می شود و پولی برای آن ها ردوبدل نمی گردد، اگرچه دارای ارزش باالیی هستند، اما در محاسبات تولید ناخالص داخلی غایب اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. خدمات در تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.سسسسلاوس

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
تولید ناخالص داخلی، تولیداتی را که در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود اندازه می گیرد، صرف نظر از اینکه چه شهروندی آن را تولید کرده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی، تنها کاال و خدمات نهایی را در نظر می گیریم، نه محصوالت واسطه ای را، چراکه کاال و خدمات واسطه ای همگی 

در تولیدات نهایی محاسبه شده اند و اگر آن ها را هم جداگانه محاسبه کنیم، دچار خطای محاسبه مجدد می شویم.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سوسسلاوس
درآمد داخلی: مجموع درآمدهایی است که در طول سال برای کشور به دست می آید. با تقسیم درآمد داخلی به جمعیت کشور، درآمد سرانه به دست می آید.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
هر کشوری برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی در آینده لذت ببرد، باید چیزهایی را در زمان حال در اقتصاد فدا کند، باید منابعی را که می توان برای 

ساختن کاالهای مصرفی در زمان حال استفاده شود، برای ساختن انواع سرمایه و توسعه روش های تولیدی بهتر برای آینده صرف کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
هر کشوری برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی در آینده لذت ببرد، باید چیزهایی را در زمان حال در اقتصاد فدا کند، باید منابعی را که می توان برای 

ساختن کاالهای مصرفی در زمان حال استفاده شود، برای ساختن انواع سرمایه و توسعه روش های تولیدی بهتر برای آینده صرف کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سرمایۀ انسانی با آموزش افزایش می یابد.سسسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
اگر در جامعه ای میزان واقعی تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد، می گوییم در آن جامعه رشد صورت گرفته است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
پیشرفت اقتصادی کشور دارای مؤلفه هایی است که می توان مهم ترین آن ها را رشد اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی )نظیر بهداشت، سواد و امید به 

زندگی( و شاخص توزیع عادالنه درآمد دانست.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
کشورهای پیشرفته معموالً درآمد تولید باالیی دارند و درآمدها به صورت عادالنه تری توزیع شده است و تعداد بیکاران این کشورها نیز کم است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسسلاوس
افزایش قدرت تولید کشور در گرو افزایش قدرت تولید شرکت های تولیدی و سازوکارهای مناسب برای ایجاد کسب وکار و دادوستد مناسب است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس



574

  اقتصاد جامع کنکور

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سوسسلاوس

+ +
+ + + = + +

+ + + = =23 15 12
4 5 6 7

50
22 2 27/  

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

، پس گزینه )۴( حذف می شود. 5 8≤ ≤x الف( باید سهم دهک سوم بین دهک های ۲و۴ باشد، 

13که گزینه )۲( را حذف می کند، حال باید دید در صورت جای گذاری کدام  21≤ ≤x ب( باید سهم دهک نهم بین دهک های ۸ و ۱۰ باشد؛ یعنی

اعداد، جمع اعداد از ۱۰۰ بیشتر یا کم تر نمی شود؛که با جای گذاری گزینه )3(، عدد ۱۰۱ حاصل می شود که غلط است.

+ +
+ + + + = + +

+ + + + = =21 15 13
4 5 6 8 8

49
31 1 58/ پ( 

ت( با محاسبه نسبت دهک دهم به دهک اول شاخصی به دست می آید که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد در کشورها به کار می رود.

= =21
4 5 25/  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

هر چه نسبت دهک باال )دهک دهم( به دهک پایین )دهک اول( بیشترباشد، توزیع درآمد در جامعه نامناسب تر است، لذا گزینه ای صحیح است که عدد 

کمتری را نشان می دهد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسسلاوس

← ۵ یا ۶ یا 7 یا ۸ ≤ ≤5 8x دهک سوم   

← یا ۹یا ۱۰ یا ۱۱ ≤ ≤9 11x دهک هفتم   

گزینه )۲( فوراً حذف می شود، چون دهک 7 نمی تواند بزرگ تر از دهک ۸ باشد.

گزینه )۱( حذف می شود، چون جمع دهک ها بیشتراز ۱۰۰می شود.

گزینه های )3( و )۴( هر دو در قسمت الف صحیح هستند.

۱۶ = دهک ششم - دهک دهم ب(  

25 16 9− = → =x x  

گزینه های )3( و )۴( هر دو در قسمت ب صحیح هستند.

پ( هر چه نسبت دهک دهم به دهک اول در جامعه ای کمتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه عادالنه تر است.

A جامعه = = =10
1

20
2 10  

B جامعه = = =10
1

25
5 5 توزیع درآمد عادالنه تر      

پس گزینه )3( حذف می شود.

+
+ + = +

+ + = =25 13
5 5 6

38
16

19
8 ت(  

دهک دهم       دهک نهم         دهک هشتم
دهک اول      دهک دهم       دهک سوم     دهک چهارم

دهک دهم       دهک نهم         دهک هشتم
دهک پنجم      دهک چهارم      دهک سوم       دهک دوم       دهک اول

دهک دهم
دهک اول

دهک
دهک

دهک
دهک

دهک دهم     دهک نهم 
دهک اول      دهک دوم      دهک سوم
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 تعیین سال خمسی در برنامۀ مخارج

خمسوزکاتدوواجبازواجباتمالیاسالماست.هردرآمدیکهبهدستمیآوریم،اگربعدازیکسالازمجموعمخارجمازیادبیاید،بههمانمیزانکه

زیادآمدهاست،مشمولخمسقرارمیگیرد؛یعنیموظفیمکه۲۰درصدآنرابهعنوانسهماماموسهمساداتبهمرجعتقلیدیانمایندۀاوبدهیم.خمسدر

واقعهمانمالیاتاسالمیاست.پرداختخمسموجبتوزیعمجددثروتمیشودوعدالتاقتصادیرادرجامعهگسترشمیدهد.همچنینکسانیکهتوان

کاروفعالیتاقتصادیندارند،ازمنابعخمساستفادهمیکنندتابتوانندادامهحیاتدهند.دربرنامهریزیهایاقتصادیخودحتمًاتوجهداشتهباشیدکهزمانیرا

بهعنوانآغازسالمالیتاندرنظربگیرید.البتهبهصورتطبیعی،سالمالیازهمانروزیکهاولیندرآمدتانرابهدستآوردهاید،شروعمیشود.بعدازگذشت

یکسال،درآمدیراکهبرایتانباقیماندهاستبههمراهاقالممصرفیکهخریدهایدولیازآناستفادهنکردهاید،محاسبهکنیدوخمسآنراپرداختنمایید.

درس دوازدهم )فصل چهارم(
دهم

بودجه بندی
درس دوازدهم )فصل چهارم(
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کدام گزینه در ارتباط با مراحل بودجه ریزی ماهانه نادرست است؟ - ۱

1(ازهرمنبعیکهدرآمدیبهدستآورید،آنراسالیانهمشخصکنیدوبنویسید.

۲(هزینههایمتغیروثابتخودرافهرستبندیکردهوبنویسید.

3(مجموعدرآمدهاوهزینههایخودرابهدستآوردهوبهصورتماهیانهمقایسهکنید.

۴(مخارجغیرضروریراکاهشودرآمدرادرصورتبیشتربودنهزینههاازدرآمد،افزایشدهید.

پاسخ کدام یک از پرسش های زیر از جدول ثبت مخارج استنباط نمی شود؟ - ۲

1(درصورتنیازبهپولبرایکارضروری،کاهشکدامخرجآسانتراست؟

۲(کدامیکازهزینههایبرنامهریزینشدهتصمیمدرستیبودهاندوکدامیکنبودهاند؟

3(کدامیکازدرآمدهایپیشبینیشدهمحققشدهوکدامیکنشدهاست؟

۴(چنددرصدازمخارج،قابلپیشبینیبودهاندوچنددرصدازهزینههامتغیرهستند؟

کدام گزینه در بر دارنده ی پاسخ درست جای خالی های زیر می باشد؟ )به ترتیب( - ۳

الف( خمس مالیات اسالمی با نرخ ........... و زکات مالیات اسالمی با نرخ ........... است. 

ب( اصل ........... عبارت است از »مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.« 

ج( یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد، ............. است. 

1(ثابت)3۰%(-ثابت-۴۷-درآمدسرانه

۲(ثابت)۲۰%(-تصاعدی-۴۷-شاخصدهکها

3(تصاعدی)3۰%(-تصاعدی-۴۸-شاخصدهکها

۴(تصاعدی)۲۰%(-تصاعدی-۴۷-درآمدسرانه

سواالت تستی

دهم
درس دوازدهم )فصل چهارم(



578

  اقتصاد جامع کنکور

با توجه به جدول هزینه زیر که مربوط به سه نفر با درآمدهای مختلف می باشد:- ۴

نوع خرج
مقدار به میلیون تومان

نفر سومنفر دومنفر اول

۳۲۲,۵0پس انداز

۷,۵0۸,۵0۹,۴0اجاره خانه

۲,۸۵۳,۷۵۴,۲۵خدمات رفاهی

۳,۸0۴,۷0۵,۲0قبوض

۵,۶۵۶,۷۵؟غذا

۲,۱0۲,۵0۲,۸0حمل ونقل

۳,۲0۴,۱0۴,۷0بیمه

۱,۳0؟۲,۲0بنزین

۱,۱0۱,۲0۱,۳0امور خیریه

۳,۱0۴,۲0۴,۸0پوشاک

؟۷,۸0۸,۷0بازپرداخت وام

۲,۱0۲,۷0۲,۹0تفریحات

۱,۱0۱,۲0۱,۳0خدمات منزل

۲,۱0۳,۱0۴,۲0سایر

چنان حاصل جمع هزینه های نفر اول ۲,۴۶ و نفر دوم ۴,۵۵ و نفر سوم ۶۲ باشد، کدام گزینه به ترتیب نشان دهندۀ ارقام صحیح به جای 

عالمت سؤال ها می باشد؟

۸,۷۵-۴,1۲-3,۲۵ )۲  9,۲۰–3,1۰-۴,۲۵ )1

9,۸۵-3,۲۰-۴,۲۵ )۴  9,۴۵-۴,۴۰-3,۷۵ )3
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جدول زیر درآمد سه نفر را در سال نشان می دهد که به ترتیب ۴0، ۴۵ و ۴۸ میلیون درآمد دارند، با توجه به جدول هزینه ها: - ۵

الف( هریک در سال به ترتیب چه میزان مازاد یا کسر بودجه خواهند داشت؟ 

ب( کدام فرد خرج کمتری از بودجه انجام داده است؟ 

ج( کدام فرد بیشترین خرج از بودجه را داشته است؟

نوع خرج
مقدار به میلیون تومان

نفر سومنفر دومنفر اول

۱,۵0۲,۲0۳,۲0پس انداز

۷,۸0۸,۷0۱0,۵0اجاره خانه

۱۱,۵0۲خدمات رفاهی

۵۷۹قبوض

۳,۲۵۴,۵0۵,۶0غذا

۲,۷0۳,۱0۴,۵0حمل ونقل

۳,۷0۴,۵0۶,۶0بیمه

0,۸۵0,۹۵۱,۱0بنزین

0,۲00,۳00,۳۵امور خیریه

۲,۸0۳,۵0۳,۸0پوشاک

۷,۷0۸,۷0۹,۷0بازپرداخت وام

۲,۵0۳,۱0۴,۲0تفریحات

0,۸۵0,۹00,۹۵خدمات منزل

۱,۷0۱,۹0۲,۲0سایر

1(الف(1,۵۵-،۵,۸۵-،1۵,۷--ب(اولج(سوم

۲(الف(1,۷۵-،۵,۵۵-،1۲,۵۵--ب(سومج(اول

3( ۵,۸۵-،1,۵۵-،1۶,۷--ب(دومج(اول

۴(الف(۸,۷۵,۵,۸۵،1,۵۵--ب(اولج(دوم
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با توجه به جدول زیر مربوط به دو نفر می باشد، نفر اول ۶0 میلیون تومان و نفر دوم ۷۲ میلیون تومان در سال درآمد دارند.- ۶

نوع خرج
مقدار به میلیون تومان

نفر دومنفر اول

۴۶پس انداز

۷,۷0۹,۶۵اجاره خانه

۲۳خدمات رفاهی

۱۲۱۴قبوض

۲۳غذا

۶,۷0۸,۸0حمل ونقل

۳,۲0۴,۵0بیمه

0,۸۵۱,۵0بنزین

0,۳00,۶0امور خیریه

۲,۸۷۴,۵0پوشاک

۸,۹0۱0,۵0بازپرداخت وام

الف( میزان مازاد یا کسر بودجه هریک در سال کدام است؟ 

ب( کدام یک بیشترین خرج را از بودجه دارد؟

۲(الف(۶۶.۰۵-۵۰.۵۲-ب(نفردوم 1(الف(۵۰,۵۲-۶۶.۰۵ب(نفردوم

۴(الف(۶۵.۰۵-۵۵,۰۲-ب(نفردوم 3(الف(۵۵,۰۲–۶۵,۰۵ب(نفراول

با توجه به جدول زیر درآمد مشخصی که در سال ۵۴ میلیون باشد.- ۷

مقدار به میلیون توماننوع خرج

۳پس انداز

۸,۵اجاره خانه

۳خدمات رفاهی

۱۴قبوض

۳غذا
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۶,۵0حمل ونقل

۱,۸۵بیمه

0,۹۸بنزین

0,۹۵امور خیریه

0,۸۵پوشاک

۶,۵0بازپرداخت وام

۲,۵0تفریحات

۲خدمات منزل

۲0سایر

الف( دخل وخرج او به میزان متغیر است؟ مازاد یا کمبود؟ 

ب( در صورت خراب شدن خودرو و هزینه تعمیر ۵ میلیون تومان کدام اقدام را برای تأمین آن انجام دهد بهتر است؟

۲( 1/۶3+-صرفهجوییدرقبوض 1( 1/۶3--صرفهجوییدرقبوض

۴( 1/۶3+-صرفهجوییدرتفریحات 3( 1/۶3--صرفهجوییدرتفریحات

کدام گزینه درست است؟- ۸

1(بودجههاازدوبخشدرآمدهاوهزینههاتشکیلمیشوند.

۲(زکاتجزءمستحباتمالیاست.

3(خمسفقطبهاقالممازاددرهرسالتعلقمیگیرد.

۴(خمسمنحصربهدریافتمازادمالیاستکهدرپایانسالمالیبایدپرداختشود.

کدام گزینه نادرست است؟- ۹

1(سالماليخمسازابتدایسالشروعمیشود.

۲(بهدرآمدیکهبعدازیکسالباقیماندهاست،تعلقمیگیرد.

3(بهاقالممصرفیکهبعدازیکسالاستفادهنشده،خمستعلقمیگیرد.

۴(سالخمسیبهصورتطبیعی،ازهمانروزیکهاولیندرآمدبهدستمیآید،محاسبهمیشود.

کدام گزینه از پیامدهای پرداخت خمس محسوب نمی شود؟- ۱0

1(موجبتوزیعمجددثروتمیشود.

۲(عدالتاقتصادیرادرجامعهگسترشمیدهد.

3(کسانیکهتوانکاروفعالیتاقتصادیندارند،ازاینمنابعسودمیبرند.

۴(باعثایجاداشتغالبرایافرادبیکارمیشود.
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کدام مورد مشمول خمس می شود؟- ۱۱

1(حقوقیکههرماهدریافتمیکنیم.

۲(مردیکهازبابتکارخودهرروزدریافتمیکنیم.

3(درآمدهایاتفاقیکهکسبمیکنیم.

۴(مازاددرآمددرسال

میزان خمس چه میزان از مال مازاد را در برمی گیرد؟- ۱۲

۲(  1۵درصد 1( 1۰درصد

۴( ۲۵درصد 3( ۲۰درصد

کدام گزینه در مورد خمس و زکات نادرست است؟- ۱۳

۲(از۲۰%ازدرآمدمازاددریافتمیشود. 1(خمسوزکاتازمستحباتمالیاسالماست.

۴(بایدآنرابهمرجعتقلیدیانمایندۀاوداد. 3(متعلقبهسهماماموساداتاست.

در مراحل بودجه بندی اگر هزینه ها بیشتر از درآمد بود، کدام اقدام را باید انجام دهیم؟- ۱۴

1(کاهشمخارجغیرضروریوبهیادآوردنفرصتهایفراموششده

۲(کاهشهزینههایمتغیروکاهشمخارجغیرضروری

3(کاهشهزینههایثابتوکاهشهزینههایمتغیر

۴(کاهشهزینههایثابتوبهیادآوردنفرصتهایفراموششده

در کدام مرحله از مراحل بودجه بندی، فرصت هایی را که فراموش کردید باید به نظر آورید؟- ۱۵

۲(محاسبۀهزینههایثابت 1(محاسبۀهزینههایمتغیر

۴(مقایسۀمجموعدرآمدهاوهزینهها 3(اگرهزینهبیشترازدرآمدبود.

کدام مورد در رابطه با مراحل بودجه ریزی ماهیانه درست است؟- ۱۶

1(ماهیانه،ازهرمنبعیکهدرآمدیداشتید،مشخصکنید.

۲(ماهیانه،تنهابایدازمنبعمشخصوثابتیکهدرآمدداریممشخصکنیم.

3(اگرهزینههابیشترازدرآمدبودبایدازمخارجغیرضروریوضروریکمکنیم.

۴(بایدتنهاهزینههایمتغیررا،درماهفهرستومشخصکنیم.

کدام مورد از مراحل بودجه بندی نادرست است؟ - ۱۷

1(ازهرمنبعیکهدرآمدیبهدستآوردید،آندرآمدراماهیانهمشخصکنیدوبنویسید.

۲(هزینههایثابتخودرابهصورتماهیانهفهرستکنید.

3(مجموعدرآمدهاوهزینههایخودرابایکدیگرمقایسهکنید.

۴(اگرهزینههابیشترازدرآمدبود،مخارجغیرضروریراکمکنیدیافرصتهاییراکهفراموشکردیدبهنظرآوریدتادرآمدتانافزایشیابد.
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کدام سؤال با سؤال زیر در رابطه با برنامه ریزی ثبت مخارج و درآمد مترادف است؟ - ۱۸

»مخارجی که در لحظه برای شما اتفاق افتاده است؟«

۲(کدامیکازمخارجرامیشودسادهترکاهشداد؟ 1(کدامیکازهزینههاتصمیمگیرینامناسبیبود؟

۴(برایکداممخارجبیشترازحدمعمولهزینهکردهاید؟ 3(کدامیکازمخارجبرنامهریزیشدهنبودهاست؟

با استفاده از برنامه ثبت مخارج و هزینه ها )برنامۀ بودجه( در پایان می توانیم به سؤاالت خود در رابطه با آن پاسخی به دست آوریم - ۱۹

کدام مورد از سؤاالت بی ربط است؟

1(برایکداممخارجبیشازحدمعمولهزینهکردهاید؟-کدامیکازمخارجبرنامهریزیشدهنبودهاست؟

۲(اگربهآیندهبرویدکدامیکازهزینههاراتغییرمیدادید؟-کدامیکازهزینههاتصمیمگیرینامناسبیبود؟توضیحدهید.

3(کدامیکازهزینههایبرنامهریزینشده،تصمیمدرستیبودهاست؟توضیحدهید.-کدامیکازمخارجرامیشودسادهترکاهشداد؟مخارجثابتیامتغیر

۴(درصورتیکهبراییککارضروریپولنیازداشتهباشید،کاهشکدامیکازمخارجبرایشماآسانتراست؟-برایکداممخارجبیشترازحدمعمول

هزینهکردهاید؟

کدام گزینه در ارتباط با برنامه ریزی بودجه درست است؟ - ۲0

1(دراینبرنامهحتمًابایدهزینههایبرنامهریزیشدهرامحاسبهکرد.

۲(دربرنامهریزیبودجه،هزینههایبرنامهریزیشدهاهمیتندارند.

3(ازمجموعحاصلدربرنامهریاضیبودجه،نمیتواندرصدصرفشدهبرایهردستهرامشخصکرد.

۴(دربرنامهریزیبودجهمیتوانهزینههایبرنامهریزینشدهرانیزمحاسبهکرد.

در جدول بودجه کدام یک از موارد زیر قابل انجام نیست؟- ۲۱

1(چهمیزانپولدرهرگروهصرفشدهاست؟

۲(ازمجموعکلبرایمحاسبهدرصدصرفشدهبرایهردستهاستفادهمیشود.

3(مقدارهزینههایبرنامهریزیشدهوبرنامهریزینشدهمحاسبهشود.

۴(برایبرنامهنویسیبودجهبایدمهارتباالییداشت.

برای مدیریت بهتر پول ابتدا باید چه چیزی را مشخص کنیم و برای چه مدت زمانی؟- ۲۲

۲(مخارج-یکهفته 1(درآمد-یکهفته

۴(درآمدها-دهروز 3(هزینهها-دهروز

کدام مورد در رابطه با جدول مخارج نادرست است؟- ۲۳

1(آیاپولتانرابرایخوراکیهاخرجکردهایدیابرایپوشاکویاتفریح؟

۲(مشخصکنیدکهآیاهزینههاقابلپیشبینیوبرنامهریزیبودیااینکهبدونبرنامهریزیوبهصورتاتفاقیرخداد؟

3(مشخصکنیدمخارجشمابایدبهصورتثابتوهفتگیتکرارشودیااینکهمتغیراستوممکناستدربرخیدورههااصاًلانجامشود؟

۴(مشخصکنیدکهمخارجموردنظررادرکجاهزینهایکردهاید،مسافرتیاتفریح؟
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چرا اسالم به پرداخت خمس توصیه کرده است؟- ۲۴

1(زیراموجبتوزیعمجددثروتمیشودوعدالتاقتصادیرادرجامعهگسترشمیدهد.

۲(زیراباعثمیشود،اختالفچشمگیرطبقاتیپیشنیایدوفقرمطلقونسبیریشهکنشود.

3(چونمبلغیصرفتبلیغدینمیشودوهمدینزندهمیماندوهمفقرمطلقازبینمیرود.

۴(زیرااختالفدهکهایطبقاتیکممیشودوعدالتدرجامعهگسترشمییابدواینگونهدینمردمحفظمیشود.

به ترتیب در مرحلۀ اول و سوم از مراحل بودجه بندی چه می کنیم؟- ۲۵

1.هزینههایمتغیروثابتخودرابهصورتماهیانۀفهرستمیکنیم-مجموعدرآمدهاوپساندازهایخودراماهانهبایکدیگرمقایسهمیکنیم.

۲(مجموعدرآمدهاوهزینههارادرفهرستیبهصورتماهانهیادداشتمیکنیم-اگرهزینههابیشترازدرآمدبود،مخارجغیرضروریراکممیکنیم.

3(مجموعهزینههارابهصورتهفتهایدرجدولییادداشتمیکنیم-هزینههایثابتومتغیرخودرابهصورتماهانهفهرستمیکنیم.

۴(ازهرمنبعیکهدرآمدیبهدستمیآوریم،آنرامشخصوماهانهیادداشتمیکنیم-مجموعهزینههاودرآمدهایخودراماهیانهبایکدیگرمقایسهمیکنیم.

در جدولی که مخارج هفتگی خود را یادداشت می کنید، عددی که از مجموع هر ستون به دست می آید، نشان دهندۀ چیست؟- ۲۶

1(میزاندرآمدکسبشدهازهرنوعفعالیتیکهدرطولهفتهداشتهاید.

۲(میزاندرصدهرنوعیازمخارجکهدرطولیکماهداشتهاید.

3(جمعکلهزینههاییکهدرطولهفتهداشتهاید.

۴(میزانپولیکهبرایهرگروهصرفکردهاید.

 به نیمۀ ماه نرسیده حقوقش به اتمام می رسد، برای مدیریت بهتر موجودی پول کدام - ۲۷
ً
آقای عابدینی خیلی ولخرج است و غالبا

گزینه راهکار مناسبی است؟ 

1(بایداولهرماهمقداریپولپساندازکنندکهدرزماننیازبتوانندآنراخرجکنند.

۲(بایدتانیمۀماهفقطکاالهایضروریموردنیازخودراخریداریکنند.

3(ابتداهمۀمخارجیکهدرطولهرهفتهدارنددرجدولیثبتکنند.

۴(بایددوشیفتکارکنندتامیزاندرآمدشانبیشترشود.

آقای نوربخش در پایان دورۀ مالی ۳,000,000 تومان خمس پرداخت کرده اند. اگر مجموع مخارج ایشان به همراه اقالم مصرفی - ۲۸

که خریده ولی از آن استفاده نکرده ، معادل ۲0 میلیون تومان باشد، درآمد ایشان در پایان سال چقدر بوده است؟

۲( 1۴,۰۰۰,۰۰۰تومان 1( ۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴( ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان 3( 3۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

آقای حسینی درآمد ساالنه ای معادل ۱00 میلیون تومان دارد. اگر مخارج ساالنۀ وی به شرح زیر باشد: - ۲۹

هزینۀ خوراک و پوشاک ۳0 میلیون تومان  اجاره خانه ۲۵ میلیون تومان 

خدمات منزل ۳ میلیون تومان  خدمات رفاهی ۱0 میلیون تومان 

بنزین و حمل ونقل ۳/۵ میلیون تومان  بازپرداخت وام ۵ میلیون تومان 

میزان اقالم مصرفی خریداری شده ۱0 میلیون تومان  سایر مخارج ۲/۵ میلیون تومان 
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»همچنین ایشان از ۱0 میلیون تومان اقالم مصرفی که در طول سال گذشته خریداری کرده اند، فقط از ۳ میلیون تومان آن استفاده کرده اند.« 

الف( ایشان چقدر کمتر یا بیشتر از درآمد خود خرج کرده اند؟

ب( میزان خمس پرداختی ایشان چقدر است؟ 

1(ایشان1۴میلیونتومانکمترازدخلخودخرجکرده-۲,۸۰۰,۰۰۰تومان

۲(ایشان11میلیونتومانبیشترازدخلخودخرجکرده-۲,۲۰۰,۰۰۰تومان

3(ایشان1۴میلیونتومانبیشترازدخلخودخرجکرده-۲,۲۰۰,۰۰۰تومان

۴(ایشان11میلیونتومانکمترازدخلخرجکرده-۲,۸۰۰,۰۰۰تومان

خمس پرداختی توسط خانم محبوبی نژاد یک پنجم مالش معادل ۲۴0 هزار تومان است. ایشان به طورکلی در طول سال درآمدی - ۳0

معادل ۵0 میلیون تومان داشته اند، مخارج ایشان به همراه اقالم مصرفی که خریده اند ولی از آن استفاده نکرده اند چقدر است؟ 

۲( ۴۸,۸۰۰,۰۰۰تومان 1( ۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

۴( ۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان 3( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

آقای مرینانی در پایان سال ۹۹، ۲0,000,000 تومان به عنوان خمس پرداخت کرده است. میزان درآمد مازاد ایشان در پایان سال - ۳۱

چقدر بوده است؟ 

۲( ۲۰۰میلیونتومان 1( ۴۰۰میلیونتومان

۴( 1۰۰میلیونتومان 3( 1۲۰میلیونتومان

خمس را چگونه محاسبه می کنیم؟- ۳۲

1(هردرآمدوپساندازیکهدرطولیکسالبهدستآوریموتماماقالممصرفیوضروریکهخریدیمرابایدجمعکنیموخمسآنرادرپایانسالمالی

پرداختکنیم.

اموالغیرمنقولرابهعنوانخمس 15 ۲(هرمیزاندرآمدیکهمازادبرمخارجخودکسبکنیمواگرطالوسکهایخریدیماماازآنهااستفادهنکردیم،

پرداختمیکنیم.

3(هردرآمدیکهکسبمیکنیم،اگربعدازیکسالازمجموعمخارجمازیادبیاید،آنمبلغمازادرابههمراهاقالممصرفیکهخریدیمامااستفادهنکردیم،

آنراپرداختمیکنیم. 15 محاسبهمیکنیمو

۴(هردرآمدیکهدرطولیکسالکسبکردیموتماماقالممصرفیوتجملیکهخریدیمرامحاسبهمیکنیمخمسآنراپرداختمیکنیم.

با توجه به سؤاالت زیر کدام گزینه صحیح است؟ - ۳۳

الف( چند درصد مال مضاعف از مجموع مخارج را ساالنه به عنوان خمس کنار می گذاریم؟ 

ب( خمس را به چه کسانی می توانیم بدهیم؟ 

پ( خمس به عنوان ......................... و ......................... پرداخت می شود. 

1(الف-3۰%-ب(مراجعتقلیدیانمایندگانآنها-پ(سهممراجعدینیوسهممستمندان

۲(الف-۲۰%-ب(مراجعتقلیدیانمایندگانآنها-پ(سهماماموسهمسادات

3(الف-۲۰%-ب(نیازمندان،ساداتوافرادمستمند-پ(سهماماموسهمسادات

۴(الف-3۰%-ب(نیازمندان،ساداتوافرادمستمند-پ(سهممراجعدینیوسهممستمندان
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با توجه به سؤاالت زیر کدام گزینه صحیح است؟ - ۳۴

الف( مالیات اسالمی چیست؟

ب( بودجه از چند بخش تشکیل شده است؟ 

پ( دو واجب از واجبات مالی اسالم کدامند؟

1(الف(زکات،خمس–ب(3بخشدرآمدهاوهزینههاوپساندازها-پ(زکاتومالیاتاسالمی

۲(الف(خمس،زکات-ب(۲بخشهزینههاودرآمدها-پ(خمسوزکات

3(الف(زکات-ب(3بخشدرآمدهاوهزینههاوپساندازها-پ(خمسومالیاتاسالمی

۴(الف(خمس-ب(۲بخشدرآمدهاوهزینهها-پ(خمسوزکات

خانم محمدی شرح هزینه هایش در جدول مقابل آمده، ایشان درآمدی معادل ۲۵,000,000 تومان دارد. با توجه به میزان پس انداز - ۳۵

یا اضافه خرجی که داشته است چه راهکاری برای ارتقای سطح زندگی ایشان پیشنهاد می کنید؟

مقدار به میلیون توماننوع خرج

۵اجاره

۳خدمات رفاهی 

۱/۵قبوض

۲غذا

۱/۵حمل ونقل

0/۵بیمه

۱بنزین

0/۵امور خیریه

۳/۵پوشاک

۱/۷۵بازپرداخت وام

۳تفریحات

۲/۲۵خدمات منزل

۱/۵سایر

1(ازآنجاکهپساندازداشتهپسبهتراستپولخودرادرغالبارزپساندازکند.

۲(ازآنجاکهاضافهخرجداشته،بهتراستیامخارجغیرضروریراکمکندیاازفرصتهاییبرایافزایشدرآمداستفادهکند.

3(ازآنجاکهمیزاندرآمدبیشترازمخارجبودهبهتراستمبلغکمکبهخیریههاراافزایشدهد.

۴(ازآنجاکهمیزانهزینههابیشترازدرآمداستپسبایدکاالهایخودراباقیمتباالتریبفروشد.
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جدول هزینه های ماهانۀ خانم محمدی نژاد مفروض است: - ۳۶

الف( خانم محمدی نژاد گاهی اوقات به سینما می رود، این هزینه برای ایشان در ماه اخیر جزء هزینه های ثابت است یا متغیر؟ 

ب( چه سهمی از مخارج ایشان مربوط به خرید پوشاک است؟ 

 ایشان چقدر در طول ماه خرج کرده است و اگر درآمد ماهانۀ وی معادل ۸,000,000 تومان باشد، در پایان ماه چند تومان برای 
ً
پ( جمعا

پس انداز دارند؟

ثابت/ متغیرسایرتفریحاتپوشاکغذانوع کاال یا خدماتتاریخ

۳0,000۴00,000شلوار + بستنی۹/۱

۱۲0,000۲00,000روسری +برنج۹/۳

۱۲,000سینما رفتن۹/۱۲

-۸۵,000رب +لوبیا۹/۱۵

۱۸0,000رستوران۹/۱۸

۲,۴00,000-پالتو۹/۲۱

۵00,000قسط بیمه۹/۲۳

-۲,0۷۳,000گوشت + مرغ+ ماهی۹/۲۹

جمع

درصد

مجموع کل

1(الف(ثابت-ب(۵۰%-پ(۷میلیونتومان–۲/۵میلیونتومان

۲(الف(متغیر-ب(۵۰%-پ(۶میلیونتومان-۲میلیونتومان

3(الف(ثابت-ب(3۰%-پ(۷میلیونتومان–۲/۵میلیونتومان

۴(الف(متغیر-ب(3۰%-پ(۶میلیونتومان-۲میلیونتومان

مصرف - ۳۷ شیوه های  و  مخارج  برنامه ریزی  و  است   ........................ به  مربوط  سرمایه گذاری  و  پس انداز  نظیر  فعالیت هایی 

مربوط به ..................... است. 

۲(خرجکردن-خرجکردن 1(خرجکردن-حفظورشددرآمد

۴(حفظورشددرآمد-دخلیاکسبدرآمد 3(حفظورشددرآمد-خرجکردن
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. وقتی از مراحل بودجه ریزی ماهیانه صحبت می کنیم، مشخص کردن درآمدهایمان نیز باید به صورت ماهیانه باشد. سسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. همان طور که از اسم جدول پیداست مربوط به مخارج است، پس میزان درآمد پیش بینی شده در این جدول سسلاوس
جایگاهی ندارد.

نکته: یکی از ردیف های جدول مربوط به درصد مصرف هر یک از ستون ها است. 

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( خمس مالیات اسالمی با نرخ ثابت )۲۰%( و زکات مالیات اسالمی با نرخ تصاعدی است. 

ب( اصل ۴7 عبارت است از »مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.«

ج( یکی از معیارهای سنجش وضعیت توزیع درآمد، شاخص دهک ها است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسلاوس

, هزینه های نفر اول , , , , ,= + + + + + +3 7 750 2 85 3 80 2 10 3 20 2 20  
, , , , , , , ,+ + + + + =110 3 10 7 80 2 10 110 2 10 41 95  

, نفر اول  , ,= − =46 2 41 95 4 25  

, هزینه های نفر دوم , , , , ,= + + + + + +2 8 50 3 75 4 70 5 65 2 50 4 10  

, , , , , , ,+ + + + + =1 20 4 20 8 70 2 70 1 20 3 10 52 3  

, نفر دوم   , ,= − =55 4 52 3 3 1  

, هزینه های نفر سوم , , , , , ,= + + + + + +2 50 9 40 4 25 5 20 6 75 2 80 4 70  

, , , , , , ,+ + + + + + =2 70 1 30 4 80 2 90 1 30 4 20 52 8  

, نفر سوم ,= − =62 52 8 9 20  

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسلاوس

, هزینه های نفر اول , , , , ,= + + + + + + +1 5 7 80 1 5 3 25 2 70 3 70 0 85  

, , , , , , ,+ + + + + + =0 20 2 80 7 70 2 50 0 80 1 70 41 55  

, تفاوت هزینه و درآمد ,= − = −40 41 55 1 55  

, هزینه های نفر دوم , , , , ,= + + + + + + +2 20 8 70 1 5 7 4 50 3 10 4 50  

, , , , , , , ,+ + + + + + =0 95 0 30 3 50 8 70 3 10 0 90 1 90 50 85  

, تفاوت هزینه و درآمد ,= − = −45 50 85 5 85  

پاسخنامه تشریحی

دهم
درس دوازدهم )فصل چهارم(
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, هزینه های نفر سوم , , , , , ,= + + + + + + + +3 20 10 50 2 9 5 60 4 50 6 60 110 0 35  
, , , , , ,+ + + + + =3 80 9 70 4 20 0 95 2 20 63 7  

, تفاوت هزینه و درآمد ,= − = −48 67 7 15 7  

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسلاوس

, هزینه های نفر اول , , , ,= + + + + + + + +4 7 70 2 12 2 6 70 3 20 0 85 0 20  

, , ,+ + =2 87 8 90 50 52  

, مازاد بودجه دارد.  ,= − =60 50 52 9 48

, هزینه های نفر دوم , , , ,= + + + + + + + + +6 9 65 3 14 3 8 80 4 50 1 50 0 60  

, , ,+ =4 50 10 50 66 05  

, مازاد بودجه دارد. ,= − =70 66 05 3 95  

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسلاوس

, میزان دخل وخرج ,= − = −54 55 63 1 63  

میزان پرداختی در قبوض نشان می دهد که میزان مصرف این شخص باال است؛ بنابراین باید در میزان آن صرفه جویی کند.

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. زمانی را که به عنوان سال مالی در نظر گرفته می شود به صورت طبیعی از همان روزی که اولین درآمدتان را به سسلاوس

دست آورده اید، می باشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پرداخت خمس از منابع خمس موجب توزیع مجدد ثروت می شود و عدالت اقتصاد در جامعه گسترش می دهد، سوسلاوس

همچنین کسانی که توان کار و فعالیت اقتصادی ندارند، استفاده می کنند تا بتوانند ادامۀ حیات دهند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر بعد از یک سال از مجموع مخارج ما مبلغی زیاد بیاید، به همان میزان که زیاد آمده است، مشمول »خمس« سسسلاوس

قرار می گیرد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ۲۰ درصد از مال مازاد را در برمی گیرد.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. خمس و زکات دو واجب از واجبات مالی اسالم است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. اگر هزینه ها بیشتر از درآمد بود، مخارج غیرضروری را کم کنیم یا فرصت هایی را که فراموش کردید به نظر سسسلاوس

آورید تا درآمدتان افزایش یابد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر هزینه ها بیشتر از درآمد بود، مخارج غیرضروری را کم کنیم یا فرصت هایی را که فراموش کردید به نظر سسسلاوس

آورید تا درآمدتان افزایش یابد.
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

می توان مراحل بودجه بندی را در چهار مرحلۀ زیر خالصه کرد: 

۱- از هر منبعی که درآمدی به دست آورید، آن درآمد را ماهیانه مشخص کنید و بنویسید. 

۲- هزینه های متغیر و ثابت خود را به صورت ماهیانه فهرست کنید. 

3- مجموع درآمدها و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه کنید. 

۴- اگر هزینه ها بیشتر از درآمد بود، مخارج غیرضروری را کم کنید یا فرصت هایی را که فراموش کردید به نظر آورید تا درآمدتان افزایش یابد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هزینه های متغیر و ثابت خود را به صورت ماهیانه فهرست کنید.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. کدام یک از مخارج برنامه ریزی شده نبود است؟- یعني در لحظه برای شما اتفاق افتاده است.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »اگر به گذشته برمی گشتید کدام یک از هزینه ها را تغییر می دادید؟«سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. در برنامۀ بودجه می توان مقدار هزینه های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده را محاسبه کرد.سوسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پس از ثبت هزینه ها برای هفته، مجموع هر ستون را در زیر آن مشخص کنید. این مجموع به شما می گوید سسسلاوس

که چه میزان پول در هر گروه صرف می کنید، مجموع همه مخارج را هم محاسبۀ کنید. از مجموع کل برای محاسبه درصد حذف شده برای هر دسته 

استفاده کنید. مقدار هزینه های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده را هم محاسبه کنید. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای مدیریت بهتر موجودی پولتان می توانید در ابتدا همه مخارجی را که در طول هفته دارید در جدولی با سسسلاوس

مشخصات معین ثبت کنید.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پرداخت خمس موجب توزیع مجدد ثروت می شود و عدالت اقتصادی را در جامعه گسترش می دهد. سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مراحل چهارگانۀ بودجه ریزی ماهیانه:سسسلاوس

 از هر منبعی که درآمدی به دست آوریم، آن درآمد را ماهیانه مشخص می کنیم و می نویسیم. 

 هزینه های متغیر رقابت خود را به صورت ماهیانه فهرست می کنیم. 

 مجموع درآمدها و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه می کنیم. 

 اگر هزینه ها بیشتر از درآمد بود، مخارج غیرضروری را کم کنیم یا فرصت هایی را که فراموش کرده ایم، به نظر می آوریم تا درآمدمان افزایش یابد. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پس از ثبت هزینه ها برای یک هفته، مجموع هر ستون را در زیر آن مشخص کنید. این مجموع به شما می گوید سسسلاوس

که چه میزان پول در هر گروه صرف می کنید. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای مدیریت بهتر موجودی پولتان می توانید در ابتدا همه مخارجی را که در طول هفته دارید در جدولی ثبت کنید. سسسلاوس
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. اگر درآمد فرد را به فرض کنیم، خواهیم داشت: سسسلاوس

, ,(x , , ) , , x , , , ,− = ⇒ − = =300 000 000200 20 000 000 3 000 000 20 000 000 15 000 000100 20  

x , , , , x , , , , , ,− = ⇒ = + =20 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 35 000 000 تومان   

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

= ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان الف( درآمد ساالنه 

/ مجموع مخارج ساالنه /= + + + + + + + =25 30 10 3 5 3 5 2 5 10 89 میلیون تومان   

مخارج    درآمد  

      
� �

− =100 89 میلیون تومان 11  

ایشان ۱۱ میلیون تومان کم تر از دخل خود خرج کرده است.

                             مقدار اقالمی که خریده و استفاده کرده             کل اقالم مصرفی که خریده

 اقالم مصرفي که از آن ها استفاده نشده است
� �

− =10 3 7 ب( میلیون تومان 
/ /+ + + + + + + =25 30 10 3 5 3 5 2 5 7 87  

− =100 86 14  

, , , ,× =20 14 000 000 2 800 000100
میزان خمس پرداختی    

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سوسلاوس

, ,x , x , ,= ⇒ = =24 000 00020 240 000 1 200 000100 20  

, مخارج به همراه اقالم مصرفی که خریده اند ولی از آن استفاده نکرده - درآمد ,=1 200 000  

, , y , , y , , , , , ,− = ⇒ = − =50 000 000 1 200 000 50 000 000 1 200 000 48 800 000 تومان    

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسسلاوس
, , ,x , , x , ,= ⇒ = =2 000 000 00020 20 000 000 100 000 000100 20 100= تومان  میلیون تومان   

گزینه 3  پاسخ صحیح است. سسسلاوس

- هر درآمدی که به دست می آوریم، اگر بعد از یک سال از مجموع مخارج ما زیاد بیاید، به همان میزان که زیاد آمده است، مشمول خمس قرار می گیرد؛ 

همچنین اقالم مصرفی که خریده اید اما استفاده نکرده اید را باید محاسبه کنید و خمس آن را پرداخت کنید. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در پرداخت خمس ۲۰% مال مازاد بر مخارج را به عنوان سهم امام و سهم سادات به مرجع تقلید یا نمایندۀ او سسسلاوس
پرداخت می کنیم. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

الف( خمس درواقع همان مالیات اسالمی است. 

ب( بودجه ها از دو بخش درآمدها و هزینه ها تشکیل می شوند. 

ب( خمس و زکات در واجب از واجبات مالی اسالم است. 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. صفحه ۱37. مراحل بودجه ریزی ماهیانه. سسسلاوس

ازآنجا که با جمع هزینه ها و کسر آن از درآمد می بینیم که اضافه خرج داشته ایم پس این بیشتر بودن هزینه ها نسبت به درآمد ۲ راهکار دارد:

۱( مخارج غیرضروری را کم کنید. 

۲( فرصت هایی را که فراموش کردید، به نظر آورید تا درآمدتان افزایش یابد. 

جمع هزینه ها:
/ / / / / / / /+ + + + + + + + + + + + =5 3 1 5 2 1 5 0 5 1 0 5 3 5 1 75 3 2 25 1 5 27  

مخارج     درآمد   

  
� �

− = − →25 27 2 → اضافه خرج داشته است  → درآمد > هزینه ها  اضافه خرج   

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

الف ( چون سینما رفتن هزینه ای است که گاهی اوقات در ماه پیش می آید، پس هزینۀ متغیر است.

, جمع کل خرید پوشاک در ماه , , , , ,= + + =400 000 200 000 2 400 000 3 000 000 تومان  ب(  

, جمع کل غذا در یک ماه , , , , , ,= + + + =30 000 120 000 85 000 2 073 000 2 308 000 تومان   

, جمع کل تفریحات در ماه  , ,= + =12 000 180 000 192 000 تومان   

=, جمع کل سایر هزینه ها در ماه  500 000 تومان   

, جمع کل هزینه ها در یک ماه , , , , , , ,= + + + =3 000 000 2 308 000 192 000 500 000 6 000 تومان 000  

= 6 میلیون تومان   

 سهم پوشاک از مخارج

, ,
, , × =3 000 000 100 506 000 000 %

 

= میزان پس انداز    −    , ,= 2 000 000 = تومان  2 میلیون تومان   

گزینه 3 پاسخ صحیح است. خرج کردن، مربوط به حوزۀ برنامه ریزی مخارج و شیوه های مصرف است. سسسلاوس

حفظ و رشد درآمد، شامل فعالیت هایی نظیر پس انداز و سرمایه گذاری است.



594

  اقتصاد جامع کنکور



595

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

د 
صا

قت
  ا

 اول:

تعریفمسئله

شاملبیاناینکهواقعًابرایرفعچهمشکلیاحلچهمسئلهاینیازبهخریدومصرفدارید؛مثاًلبرخیافرادبدوندانستن

کاریک این برای بلکه نیست آنها برای مناسبی اینخرید برنامهریزیمیکنند. برایخریددوربینحرفهای عکاسی

دوربینسادهنیزکافیاست.

شاملمواردیکهمیتواندمشکلرارفعیامسئلهراحلکند. دوم:فهرستگزینهها

انرژی،سهولت سوم:تعیینمعیارها مصرف بودن، جادار یخچال خرید در مثاًل است؛ مهم انتخاب هنگام افراد برای عماًل که معیارهایی

است. مهم خرید برای بودنمحصول ایرانی نیز و زیباییظاهری و تعمیرات

شاملسنجشگزینههابراساسمعیارهایمختلفکهاغلببراساسجدولزیرانجاممیشود. چهارم:ارزیابی

انتخابگزینهنهایی پنجم:تصمیمگیری

درس سیزدهم )فصل چهارم(
دهم

تصمیم گیری در مخارج
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کدام گزینه بیانگر سازمان »فائو« است؟- ۱

۲(امورمالیواقتصادیسازمانملل 1(سازمانخواروباروکشاورزیمللمتحد

۴(سازمانبینالمللیکار 3(صندوقبینالمللیتوسعۀکشاورزی

کدام مورد از روش »۶ ب« به شمار نمی رود؟- ۲

1(نهگفتنبهخریدچیزهاییکهنیازنداریمویامضرند.

۲(پردازشمجددیککاالبهکاالیدیگر

3(کمترمصرفکردنیاباانرژیکمتر،ولیدستاوردبیشترمصرفکردن

۴(استفادهازچیزیبیشازیکبار،درستکردنچیزیکهخرابویاازکارافتادهاست.

کدام گزینه در ارتباط با روش »۶ ب« مرتبط با عبارت های زیر است؟ - ۳

اسراف و زیاده روی- کاالی دیگر- استفاده چندباره از کاال

۲(بهینهمصرفکردن-بازیافت-بازسازی 1(بازداشتن-بازتفکر-بازمصرف

۴(بازسازی-بازیافت-بهینهمصرفکردن 3(بازداشتن-بازیافت-بازمصرف

»اینکه برخی افراد بدون دانشی و نیاز به لپ تاپ با سیستم بسیار پیشرفته برای خرید آن اقدام می کنند و درواقع این خرید مناسبی - ۴

برای آن ها نیست، بلکه آن ها برای رفع نیاز خود می توانند که لپ تاپ با سیستم ساده تر بگیرند که بسیار هم ارزان تر است.« مربوط به 

کدام مرحله از مراحل خرید مقایسه ای می باشد؟

۴(تعیینمعیارها 3(ارزیابی ۲(فهرستگزینهها 1(تعریفمسئله

خرید باید ........... و ........... باشد؛ ولی همۀ خریدهای ما این گونه نخواهد بود. خریدهای ما گاهی از روی ........... است، - ۵

بدون فکر و از روی ......... تصمیم به خرید می گیریم و البته بعد از آن هم پشیمان می شویم.

گاهی-بیخردی ۲(اقتصادی-هوشمندانه-ناآ گاهانه-هوشمندانه-هوس-احساساتآنی 1(آ

۴(مسئوالنه-هوشمندانه-ندانمکاری-اطالعاتنادرست گاهانه-مسئوالنه-بیفکری-احساساتلحظهای 3(آ

کدام مورد از روش های »۶ ب« نیست؟- ۶

۲(بازسازی-بازداشتن 1(بهینهمصرفکردن-بازیافت

۴(بازتولید-بازیافت 3(بازتفکر-بازمصرف

سواالت تستی

دهم
درس سیزدهم )فصل چهارم(
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کدام گزینه معنای مفهوم »مصرف مسئوالنه« را در بردارد؟- ۷

1(مصرفیاستکهاجازهمیدهد،چرخۀتبدیلوتغییراتغیرطبیعیهموارهادامهپیداکندومتوقفنشود.

۲(مصرفیاستکهبهطورطبیعیفرآیندخودانجاممیدهدونیازبهدخالتکسیندارد.

3(مصرفیاستکهبادخالتانسانمیتواندمسیرخودراطیکندومتوقفنشود.

۴(بادخالتانسانروندطبیعیخودرابهدستمیآوردوآنگاهمیتواندچرخۀتبدیلخودراادامهدهد.

اگر در معنای مصرف دقیق شویم درمی یابیم که به مصرف به معنای ..........- ۸

۲(تغییروتبدیلچیزیبهچیزدیگر 1(تغییرهرچیز

۴(ازبینرفتنهرچیز 3(عدمتغییروتبدیلچیزیبهچیزیدیگر

کدام مورد جزء اتالف پنهان و اسراف است؟- ۹

1(مصرفدرمعصیت،مصرففراترازسطحزندگیعمومی

۲(مصرففراترازتوانمالییاشأن

3(عدمرعایتاولویتدربهکارگیریسرمایههایشخصیوملی

۴(بالاستفادهگذاشتناموالومصرفبیجا

کدام مورد معیار »اسراف« نیست؟- ۱0

۲(بالاستفادهگذاشتناموال 1(دورریزکاالهایتولیدی

۴(مصرفکمترازتوانمالی 3(مصرفبیجا

کدام عبارت در مورد »اسراف« درست است؟- ۱۱

۲(هرگونهتضییعکهقابلپیشگیریباشد. 1(هرگونهتضییعکهغیرقابلپیشگیریباشد.

۴(معیارشناسیاسرافمنحصربهدورریزیااتالفاست. 3(هرچیزیکهبهکارنمیآیددورریختهشود.

کدام گزینه نادرست است؟- ۱۲

1(ساالنهحدود1.3میلیاردتنازموادغذاییتولیدشدهبرایمصرفانساندرجهاندورریختهمیشود.

۲(مقدارموادغذاییدورریختهشدهدرجهانساالنهبرابربایکسومکلمحصولغالتجهاناست.

3(درایراناتالفموادغذاییکمیفراترازمتوسطجهانیاست

۴(بامشاهدۀرفتارمصرفیافرادجامعهومالحظهویژگیکیفیتونوعکاالها،میتوانگفتهمۀسالهبخشیازکاالهایتولیدشدهبدونبهرهبرداریصحیح

تلفمیشوند.

کدام مورد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است؟- ۱۳

۴(سازمانیونیدو 3(سازمانگات  W.T.O )۲ 1(فائو
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سخن زیر از کیست؟ »کسی به دنبال آرامش است قناعت می ورزد.« و قناعت به کدام معنا است؟- ۱۴

1(حضرتعلی)ع(-بهمعنایترکحرصوطمعورضایتدرونیازنعمتهاییاستکهخداونددراختیارمانقراردادهاست.

۲(پیامبراسالم-بهمعنایترکحرصوطمعورضایتدرونیازنعمتهاییاستکهخداونددراختیارمانقراردادهاست.

3(حضرتعلی)ع(-بهمعنایمصرفدرستوبهاندازهورضایتدرونیازنعمتهاییکهخداونددراختیارمانقراردادهاست.

۴(پیامبراسالم-بهمعنایمصرفدرستوبهاندازهورضایتدرونیازنعمتهاییکهخداونددراختیارمانقراردادهاست.

او در میزان خرج کردن و مصرف - ۱۵ با  .................. اگر بخواهید  .................. و  فراموش نکنید، همیشه کسی هست که 

کردن رقابت کنید .................. .

1(بیشترازشمادارد-بیشترازشماازامکاناتاستفادهمیکند-هموارهدررنجنرسیدنباقیمیمانید.

۲(کمترازشمادارد-بیشترازشماازامکاناتاستفادهمیکند-گاهیازوضعیتدررنجمیباشد.

3(بیشترازشمادارد-کمترازشماازامکاناتسودمیبرد-گاهیدررنجنرسیدنباقیمیماند.

۴(کمترازشمادارد-کمترازشماازامکاناتسودمیبرد-گاهیدررنجنرسیدنباقیمیماند.

کدام مورد از ویژگی های افرادی که دچار بیماری مصرف گرایی و مخارج تجملی هستند، نمی باشد؟- ۱۶

۲(آرامشولذترادرخرجکردنمیدانند. 1(معمواًلدرزندگیهرگزبهآرامشنمیرسند.

۴(ازبهرخکشیدنمصرفخودآرامشمیگیرند. 3(آرامشرادراستفادهبیشترازکاالهامیدانند.

برخی اقتصاددانان و جامع شناسان از بیماری ای به نام .................... و .................... سخن می گویند و در این زمینه - ۱۷

اعتقاد دارند؟

1(مصرفگرایی،مخارجتجملی-معتقدندگروهزیادیازمردمآرامشولذترادرخرجکردنواستفادۀبیشترازکاالهاوحتیبهرخکشیدنآنمیبینند.

۲(تقاضایزیاد،مصرفگرایی-معتقدندگروهزیادیازمردمآرامشولذترادرخرجکردنواستفادۀبیشترازکاالهاوحتیبهرخکشیدنآنمیبینند.

3(مصرفگرایی،مخارجتجملی-معتقدندعدهایازمردمآرامشوآسایشرادرخرجکردنواستفادۀبیشترازکاالهاوحتیبهرخکشیدنآنمیبینند.

۴(تقاضایزیاد،مصرفگرایی-معتقدندعدهایازمردمآرامشوآسایشرادرخرجکردنواستفادۀبیشترازکاالهاوحتیبهرخکشیدنآنمیبینند.

کدام گزینه نادرست است؟- ۱۸

1(معمواًلانسانهاییکهرویهوستصمیممیگیرند،الگویمشخصبرایخرجکردنندارند.

۲(انسانهاییکهزندگیهوسبازانهایدارندگاهیدرزندگیخودبامشکالتیدستبهگریباناند.

3(قناعتداشتنوسادهزیستیبهشماکمکمیکندتابخشیازدرآمدخودرابرایمصارفمهمترپساندازکنید.

۴(قناعتوسادهزیستیبهافرادآرامشروحیوروانیمیدهدوکمکمیکندتاانتخاباقتصادیمناسبرادرزندگیتجربهکنند.

کدام عبارت نادرست است؟- ۱۹

1(فروشندگانازروشهاوفنونمختلفیبرایتحریکوتشویقخریدارانبهخریدکاالوخدماتاستفادهمیکنند.

۲(داشتناصلوالگودرانتخابهایاقتصادیوازجملهخرجکردنیکضرورتالزامآورنمیباشد.

3(داشتنالگوییبرایخرجکردننشاندهندۀشخصیتمنطقیوعقالنیشمااست.

۴(داشتنالگوییبرایخرجکردنبهشمادربرنامهریزیاقتصادیکمکمیکند.
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کدام مورد از معایب خرید مقایسه ای نیست؟- ۲0

1(ممکناستزمانبرباشد.

۲(ممکناستهزینهبرباشد.

برایکسب یاسایرهزینههایدیگر بنزین ازهزینههایزمان، باال،کمتر باقیمت اقالم برای بهویژه ازخریدمقایسهای، 3(ممکناستپساندازحاصل

اطالعاتباشد.

۴(زمانخریدمقایسهایرامیتوانندبرایکسبدرآمد،انجامکارهایسرگرمکنندهیارسیدگیبهخانوادهصرفکنید.

کدام مورد از مزایا و منافع خرید مقایسه ای است؟- ۲۱

۲(نسبتبهخرجپولخوداحساسناآرامیدارید. 1(معمواًلهزینهکمتریپرداختمیشود.

۴(بخشیازپولپساندازشدهخودراهزینهمیکنید. گاهمیشوید. 3(گزینههاییازآنکاالکهقباًلازآنهامطلعبودند،آ

کدام مورد از مزایا و منافع خرید مقایسه ای نیست؟- ۲۲

گاهمیشوید. 1(دربارۀگزینههاییازآنکاالکهقباًلازآنهامطلعبودید،آ

۲(نسبتبهخرجکردنپولخوداحساسآرامشبیشتریمیکنید.

3(محصولیباکیفیتوباعملکردبهترمیخرید.

۴(ویژگیهایاارزشبیشتریراباهمانمقدارپولدریافتمیکنید.

از مراحل خرید مقایسه ای »ارزیابی« به کدام مرحله می باشد و کدام مفهوم در رابطه با آن درست است؟- ۲۳

1(چهارم-شاملسنجشگزینههابراساسمعیارهایمختلف

۲(چهارم-شاملمواردیکهمیتواندمشکلرارفعومسئلهراحلکند.

3(سوم-شاملسنجشگزینههابراساسمعیارهایمختلف

۴(سوم-شاملمواردیکهمیتواندمشکلرارفعومسئلهراحلکند.

در کدام مرحله در خرید مقایسه ای به این موضوع می پردازیم که »در خرید یخچال جادار بودن، مصرف انرژی، سهولت تعمیرات - ۲۴

و... محصول برای خرید مهم است.«

۴(تعریفمسئله 3(فهرستگزینهها ۲(تعیینمعیارها 1(ارزیابی

کدام مرحله از مراحل خرید مقایسه ای مربوط به موضوع زیر است؟ - ۲۵

»شامل مواردی که می تواند مشکل را رفع یا مسئله را حل کند.«

۴(فهرستگزینهها 3(تعیینمعیار ۲(ارزیابی 1(تصمیمگیری

کدام ترتیب برای مراحل خرید مقایسه ای صحیح است؟- ۲۶

1(تعریفمسئله،فهرستگزینهها،تعیینمعیارها،تصمیمگیری،ارزیابی

۲(تصمیمگیری،ارزیابی،تعیینمعیارها،فهرستگزینهها،تعریفمسئله

3(تعریفمسئله،فهرستگزینهها،تعیینمعیارها،ارزیابی،تصمیمگیری

۴(ارزیابی،تعیینمعیارها،تعریفمسئله،فهرستگزینهها،تصمیمگیری
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انتخاب را به گونه ای انجام دهید که ................- ۲۷

1(اقتصادشما،خانوادهوجامعهبیشترمنفعتوکمترهزینهراببرد.

۲(دراقتصادکمترینضرروبیشترینمنفعتنصیبشمابشود.

3(دراقتصادکمترینآسیببهمحیطزیستواردشود.

۴(دراقتصادمنافعحاصلبرایشماوخانوادهبیشترینمیزانباشد.

در خرید مقایسه ای الزم است عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود، کدام یک نادرست است؟- ۲۸

۲(تفاوتدرویژگیها،اندازههاوکمیتمحصول 1(قیمتوخدماتپسازفروش

۴(خدماتپسازفروش،تفاوتدرویژگیها 3(هویتمحصول

را - ۲۹ مختلف  گزینه های  تا  دارد  وجود  هوشمندانه  خرید  به  بیشتری  نیاز   .................. و   .................. کاالی  برای 

..................... با هم مقایسه کنید.

۲(ارزانتر-پیچیدهتر-بعدازانتخاب 1(گرانتر-سادهتر-قبلازانتخاب

۴(گرانتر-پیچیدهتر-بعدازانتخاب 3(گرانتر-پیچیدهتر-قبلازانتخاب

منظور از خرید مقایسه ای: ......................- ۳0

1(فرآیندبررسیقیمتهاوویژگیهایمحصوالتمشابهقبلازتصمیمگیریبرایخریداست.

۲(فرآیندبررسیقیمتوکاالهایمشابهدرخاللبازدیدازبازارمیباشد.

3(فرآیندبررسیقیمتونوعهریکازکاالهایمشابهبعدازتأییدبرایخریداست.

۴(فرآیندبررسیقیمتونوعوویژگیهایمحصوالتغیرمشابهکاالیموردنظرپسازتصمیمبرایخریداست.

از کدام مرحله از مراحل خرید هوشمند می توانید از وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی استفاده کنید. موارد را در لیستی یادداشت کنید.- ۳۱

1(آنویژگیهاییازکاالیهدفراکهبیشتربرایتانمهماستمشخصکنید.

۲(مشخصکنیدکهبهچهمیزانقراراستهزینهکنید.

3(مشخصکنیدکهچهگزینههاییدرسطحپولیکهشمامیخواهیدهزینهکنید،وجوددارد.

۴(مشکلومسئلهخودتانرادقیقمشخصکنید.دقیقًابهچهچیزینیازدارید؟

 در کاالی - ۳۲
ً
کدام مورد بیانگر عبارت زیر در ارتباط با مراحل خرید هوشمندانه است: )در سه دستۀ: ویژگی هایی که می خواهید حتما

 نمی خواهید باشد(
ً
هدف باشد، آن هایی که اگر باشد بهتر است و درنهایت آن هایی که اصال

1(کاالهایهدفکداممشخصاترابایدداشتهباشد.

۲(مشخصکنیدکهچهگزینههاییدرسطحپولیکهشمامیخواهیدهزینهکنیدوجوددارد.

3(مشکلومسئلهخودتانرادقیقمشخصکنید.دقیقًاچهچیزینیازدارید؟

۴(مشخصکنیدچهمیزانقراراستهزینهکنید.
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کدام مورد از مراحل خرید هوشمندانه نیست؟- ۳۳

1(مشکلومسئلهخودتانرادقیقمشخصکنید،دقیقًاچهچیزینیازدارید؟

۲(مشخصکنیدبهچهمیزانقراراستهزینهکنید.

3(آنویژگیهاییازکاالیهدفراکهبیشتربرایتانمهماستمشخصکنید.

۴(شمامیتوانیدبخشیازپولخودراپساندازکنید.

در خرید هوشمندانه باید مراقب چه چیزی باشیم؟- ۳۴

1(نقشاجتماعیخودرادرمیداناقتصادیفراموشنکنیم.

۲(ازحراجیهاکاالهایارزانقیمتنخریم.

3(فریبتبلیغاتفروشندگانرانخوریم.

۴(خریدماازرویهوسنباشد.

برای خرید هوشمندانه به کدام نکته باید توجه داشته باشیم؟- ۳۵

1(سرمایههایمامحدوداستونبایدآنراازدستبدهیم.

۲(کاالهاییرابخریمکهیکیازنیازهایمارابرطرفمیکند.

3(مااکنونبهعنوانعضویازیکخانوادهوعضویکجامعهدرحالخریدکردنهستیم.

۴(بایدکاالییراخریداریکنیمکهبادواموعمریطوالنیوزیادداشتهباشد.

کدام گزینه از معایب خرید مقایسه ای است؟- ۳۶

۲(حسبدازخریدنامناسب 1(زمانبربودن

۴(گیجشدنبینگزینههایفراوان 3(محدودیتجغرافیایی

فرض کنید می خواهید خودرو بخرید، با توجه به جدول زیر کدام گزینه صحیح است؟- ۳۷

کارکرد
بالف

صفرکیلومتر۵۰,۰۰۰کیلومتر

9۸99مدل

۲۰۰۰1۶۰۰حجمموتور

1۰۰کیلومتر3۰لیتر1۰کیلومتر1۰لیترمیزانمصرفسوخت

ایرانخارجیساخت

1(فردماشینبرابهخاطرکارکردومدلوساختملیبودنشانتخابمیکندکهخودشوجامعهدچارزیاننشوند.

۲(فردگزینهایراانتخابمیکندکهبرایاقتصادخودشوخانوادهاشوجامعهبیشترینمنفعتوکمترینهزینهراداشتهباشد.

3(فردلزومًابهخاطرعرقیکهبهخودروملیدارد،آنراانتخابمیگیرد؛چونمنفعتجامعهتضمینمیشود.

۴(فردباکمکجدولمقایسهایتصمیمبهخریدماشینالفمیگیرد؛چونمنفعتیبیشازهزینهدارد.
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خرید مقایسه ای چطور باید صورت گیرد که صحیح و اصولی باشد؟ به گونه ای باشد که: - ۳۸

1(اقتصادجامعهحفظشودحتیاگرشخصهزینهباالییمتقبلشود.

۲(اقتصادشما،خانوادهوجامعه،بیشترینمنفعتوکمترینهزینهراببرد.

3(خدماتپسازفروشداشتهباشدکهشخصباکمترینهزینه،بیشتریننفعراببرد.

۴(باتماممعیارهایشخصوجامعههماهنگباشدحتیاگربرایخریدآنهزینهباالییمتقبلشود.

خانم عباسی همواره از روی هوس و بدون فکر و روی احساسات آنی تصمیم به خرید می گیرد، گر چه بعد از خرید اغلب پشیمان - ۳۹

می شود. کدام گزینه در این رابطه صحیح نیست؟

گاهانهوهوشمندانهنمیکنند. ۲(ایشانهیچگاهخریدآ 1(ایشانهیچگاهمخارجخودرادرنظرنمیگیرند.

۴(ایشانهیچگاهخریدمقایسهاینمیکنند. 3(ایشانهیچگاهمصرفمسئوالنهندارند.

نه - ۴0 مضر  یا  غیرضروری  خریدهای  به  به راحتی  که  شخصی  و  کند  مصرف  بیشتر  دستاورد  ولی  کمتر  انرژی  با  می تواند  که  کسی 

می گوید. به کدام مورد از موارد روش مصرف مسئوالنه اشاره دارد؟ 

۲(بازتفکر-بازداشتن 1(مصرفبهینه-بازداشتن

۴(بازیافت-بازتفکر 3(مصرفبهینه-بازتفکر

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - ۴۱

الف( فارکس با نام اختصاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است. 

ب( در ایران اتالف مواد غذایی بسیار فراتر از متوسط جهانی است.

پ( سالیانه حدود ۳/۲ میلیون تن از مواد غذایی تولیدشده برای مصرف انسان در جهان دور ریخته می شود.

ت( مصرف، به معنای تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگر نیز به کار می رود. 

۲(غ-غ-ص-ص 1(ص-ص-غ-غ

۴(غ-ص-غ-ص 3(ص-غ-ص-غ

چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟ - ۴۲

الف( قناعت داشتن و ساده زیستی به شما کمک می کند هم درآمد خود را پس انداز کنید و هم با آرامش روحی و روانی انتخاب اقتصادی 

مناسبی را در زندگی تجربه کنید. 

ب( از مزایای خرید مقایسه ای این است که پس انداز حاصل از خرید مقایسه ای، به ویژه برای اقالم با قیمت پایین، کم تر از هزینه های 

زمان، بنزین یا سایر هزینه های دیگر است. 

پ( داشتن اصل و الگو در انتخاب های اقتصادی و ازجمله در خرج کردن، یک ضرورت است. 

ت( مهارت مدیریت مخارج و خرید ازجمله مهارت هایی است که به مرور همه افراد در بزرگ سالی کسب می کنند. 

ث( قناعت به معنای ترک حرص و طمع و رضایت درونی از نعمت هایی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

۴(یک 3(چهار ۲(سه 1(دو
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کدام گزینه به اثرات مثبت داشتن الگویی برای خرج کردن اشاره می کند؟- ۴۳

1(حتیدرشرایطمصرفگراییومخارجتجملیباداشتنالگویمناسبمیزانمنافعشمابیشترخواهدشد.

3(حتیافرادیکهویژگیهوسبازانهایدارندباداشتنالگویمناسببرایخرجکردنبهخریدهوشمندانهایدستمییابند.

۴(داشتنالگویصحیحخرجکردنهمنشاندهندهشخصیتمنطقیوعقالنیشماستوهمبهبرنامهریزیاقتصادیکمکمیکند.

۴(الگویصحیحخرجکردنبااینکههزینهبروزمانبراستامادرزندگیبامصرفزیادبهشماآرامشمیدهد.

کدام گزینه در ارتباط با مفهوم فهرست گزینه ها در خرید مقایسه ای صحیح بیان شده است؟- ۴۴

1(شاملسنجشگزینههابراساسمعیارهایمختلفکهاغلببراساسجدولیانجاممیشود.

۲(شاملمواردیکهعماًلبرایافرادهنگامانتخابمهماست.

3(شاملبیاناینکهواقعًابرایرفعچهمشکلینیازبهخریدومصرفداریم.

۴(شاملمواردیکهمیتواندمشکلرارفعیامسئلهراحلکند.

شخصی برای داشتن یک خرید مقایسه ای، جدول مقایسه ای رسم کرده اما در مرحله دوم و سوم فراموش کرده که چه کاری باید - ۴۵

انجام دهد. کدام گزینه  ایشان را به درستی راهنمایی می کند؟

۲(ارزیابی-تصمیمگیری 1(فهرستگزینهها-تصمیمگیری

۴(تعیینمعیارها-ارزیابی 3(فهرستگزینهها-تعیینمعیارها

کدام گزینه به خرید مقایسه ای اشاره می کند؟- ۴۶

1(شخصیبرایخریدیخچالجهیزیهدخترش،بهدنبالخریدکاالیایرانیارزانقیمتاست.

۲(شخصیبرایخریدماشینبهدنبالجدیدترینمدلماشینموردنظرشاست.

3(شخصیبرایخریدفربرقیعواملیچوناندازه،کیفیتوهویتمحصولوقیمتوخدماتپسازفروشآنرابررسیمیکند.

۴(شخصیبرایخریدکالسکهکودکبهدنبالکالسکهایبابرندخارجیوکیفیتعالیاست.

کدام گزینه نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه دارد؟- ۴۷

۴(میزتحریر ۴(کتریبرقی ۲(ماشین 1(گوشتگوسفند

کدام گزینه در ارتباط با خرید هوشمندانه نادرست است؟- ۴۸

1(برایخریدهوشمندانهمراقبباشیدکهنقشاجتماعیخودرادرمیداناقتصادفراموشنکنید.

۲(عبارت»مشخصکنیدکهبهچهمیزانقراراستهزینهکنید،مربوطبهمرحلهدومازخریدهوشمندانهاست.

3(درمرحلۀدومخریدهوشمندانهبایدآنویژگیهاییکهازکاالیهدفراکهبیشتربرایتانمهماستمشخصکنید.

۴(درمرحلۀپنجمخریدهوشمندانهبااستفادهازجدولیکهدرقسمتخریدمقایسهایمشخصشدهاست.گزینههارابررسیکنید.



605

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

د 
صا

قت
  ا

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. کمتر مصرف کردن یا با انرژی کمتر، ولی دستاورد بیشتر مصرف کردنسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تعریف مسئله، شامل بیان اینکه واقعاً برای رفع چه مشکل یا حل چه مسئله ای نیاز به خرید و مصرف دارید؟سسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. خرید باید آگاهانه و هوشمندانه باشد؛ ولی همۀ خریدهای ما این گونه نخواهد بود. خریدهای ما گاهی از روی سسلاوس

هوس، بدون فکر و از روی احساسات آنی تصمیم به خرید می گیریم و البته بعد از آن هم پشیمان می شویم.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سسلاوس

روش »۶ ب«  بهینه مصرف کردن- بازیافت- بازسازی- بازداشتن- بازتفکر بازمصرف

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مصرف مسئوالنه مصرفی است که اجازه می دهد، چرخه تبدیل ها و تغییرات طبیعی همواره ادامه پیدا کند و سسلاوس

متوقف نشود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به معنای تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگر نیز به کار می رود. مثال: غذایی که مصرف می کنید، در بدن سسلاوس

شما به انرژی تبدیل می شود و این انرژی در مرحله بعد به کاری تبدیل می شود و محصول کار شما در کاالیی که مجدداً به مصرف فرد دیگری 

می رسد، ظاهر می شود.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معیار شناسایی اسراف منحصر به دورریز یا اتالف نیست، بلکه »بالاستفاده گذاشتن اموال« و »مصرف بی جا« نیز سسلاوس

اتالف پنهان و اسراف است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معیار شناسایی اسراف منحصر به دورریز یا اتالف نیست، بلکه »بالاستفاده گذاشتن اموال« و »مصرف بی جا« سوسلاوس

نیز اتالف پنهان و اسراف است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. هرگونه تضییع یا اتالفی که قابل پیشگیری باشد، اسراف محسوب می شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که به کار سسسلاوس

می آید، اگر دور ریخته شود، اسراف است.

پاسخنامه تشریحی

دهم
درس سیزدهم )فصل چهارم(
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. در ایران اتالق مواد غذایی بسیار فراتر از متوسط جهان است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. حضرت علی )ع( می فرمایند: کسی که به دنبال آرامش است، قناعت ورزد، قناعت به معنای تالش نکردن در سسسلاوس

راه توسعه اقتصادی زندگی نیست؛ بلکه به معنای ترک حرص و طمع و رضایت درونی از نعمت هایی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. فراموش نکنید، همیشه کسی هست که بیشتر از شما دارد و بیشتر از شما از امکانات استفاده می کند. اگر سسسلاوس

بخواهید با او در میزان خرج کردن و مصرف کردن رقابت کنید، همواره در رنج نرسیدن باقی می مانید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. معموالً در زندگی کمتر به آرامش می رسند.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برخی اقتصاددانان و جامعه شناسان، از بیماری ای به نام مصرف گرایی و مخارج تجملی سخن می گویند. آن ها سسسلاوس

معتقدند گروه زیادی از مردم آرامش و لذت را در خرج کردن و استفاده بیشتر از کاالها و حتی به رخ کشیدن آن می بینند، اما افرادی که چنین روحیه ای 

دارند، معموالً در زندگی کمتر به آرامش می رسند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معموالً انسان هایی که از روی هوس تصمیم می گیرند و زندگی هوس بازانه ای دارند، نمی توانند به الگویی سسسلاوس

مشخص برای خرج کردن دست یابند و همواره در زندگی خود با مشکالتی دست به گریبان اند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. داشتن اصل و الگو در انتخاب های اقتصادی و ازجمله در خرج کردن، یک ضرورت است.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ممکن است خرید مقایسه ای هزینه بر باشد، مانند هزینه هایی که برای تماس تلفنی با سوخت خودرو برای بازدید سوسلاوس

از فروشگاه های مختلف صرف می کنید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. شما می توانید بخشی از پول خود را پس انداز کنید؛ زیرا در صورت مقایسۀ درست معموالً هزینه کمتری سسسلاوس

پرداخت می شود. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با خرید مقایسه ای دربارۀ گزینه هایی از آن کاال که قباًل از آن ها مطلع نبودید، آگاه می شوید.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

چهارم: ارزیابی  شامل سنجش گزینه ها بر اساس معیارهای مختلف

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

سوم: تعیین معیارها  معیارهایی که عماًل برای افراد هنگام انتخاب مهم است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دوم فهرست گزینه شامل مواردی که می تواند مشکل را حل یا مسئله را حل کند.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. به ترتیب: تعریف مسئله )اول(- فهرست گزینه )دوم(- تعیین معیارها )سوم(- ارزیابی )چهارم(- تصمیم گیری )پنجم(سسسلاوس
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گزینه ۱ پاسخ صحیح است. انتخاب را به گونه ای انجام دهید که اقتصاد شما، خانواده و جامعه بیشترین منفعت و کمترین هزینه را ببرید.سسسلاوس

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تفاوت در ویژگی ها، اندازه ها، کیفیت محصولسسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای کاالی گران تر و پیچیده تر، نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه وجود دارد تا گزینه های مختلف را قبل از سسسلاوس

انتخاب با هم مقایسه کنید.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مشخص کنید که چه گزینه هایی در سطح پولی که شما می خواهید هزینه کنید، وجود دارد )برای این کار سسسلاوس

می توانید از وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی استفاده کنید. موارد را در لیستی یادداشت کنید(

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. آن ویژگی هایی از کاالی هدف را که بیشتر برایتان مهم است مشخص کنید. )در سه دسته: ویژگی هایی که سسسلاوس

می خواهید حتماً در کاالی هدف باشد، آن هایی که اگر باشد بهتر است و درنهایت آن هایی که اصاًل نمی خواهید باشد(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. گزینۀ ۴ در رابطه با مزایا و منافع خرید مقایسه ای است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. برای خرید هوشمندانه، مراقب باشید که نقش اجتماعی خود را در میدان اقتصاد فراموش نکنید.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. خرید هوشمندانه کاری خیلی دشوار نیست؛ فقط به این نکته توجه داشته باشید که شما اکنون به عنوان عضوی سسسلاوس

از یک خانواده و عضو یک جامعه در حال خرید کردن هستید. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. ممکن است خرید مقایسه ای هزینه بر باشد، مانند هزینه هایی که برای تماس تلفنی با سوخت خودرو برای سسسلاوس
بازدید از فروشگاه های مختلف صرف می کنید. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. فرد باید با استفاده از جدول خرید مقایسه ای، انتخاب خود را به گونه ای انجام دهد که اقتصاد خودش، خانواده اش سسسلاوس
و جامعه، بیش ترین منفعت و کمترین هزینه را ببرد. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. انتخاب را به گونه ای انجام دهید که اقتصاد شما، خانواده و جامعه، بیش ترین منفعت و کمترین هزینه را ببرد. سسسلاوس

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خرید باید آگاهانه و هوشمندانه باشند، ولی همه خریدهای ما این گونه نخواهد بود. خریدهای ما گاهی از روی سسسلاوس
هوس است. نبودن فکر و از روی احساسات آنی تصمیم به خرید می گیریم و البته بعد از آن پشیمان می شویم. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سوسلاوس

- با انرژی کم در ولی دستاورد بیش تر مصرف کردن  مصرف بهینه

- نه گفتن به خرید چیزهایی که نیازی به آن نداریم یا مضر هستند  بازداشتن 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. الف( فائو  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد سسسلاوس

پ( سالیانه حدود ۱.3 میلیارد تن از مواد غذایی تولیدشده برای مصرف انسان در جهان دور ریخته می شود.
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مورد ب از معایب خرید مقایسه ای است. سسسلاوس

ت( مهارت مدیریت مخارج و خرید ازجمله مهارت هایی است که برخی افراد در سنین بزرگ سالی نیز ندارند و برای کوچک ترین خرید بسیار تردید 

می کنند و حتی بعد از خرید هم پشیمان می شوند! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. داشتن الگویی برای خرج کردن، عالوه بر آنکه نشان دهنده شخصیت منطقی و عقالنی شماست، به شما در سسسلاوس
برنامه ریزی اقتصادی نیز کمک می کند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. فهرست گزینه ها شامل مواردی است که می تواند مشکل را رفع یا مسئله را حل کند. سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. خرید مقایسه ای به این ترتیب انجام می شود: سسسلاوس

تعریف مسئله  فهرست گزینه ها   تعیین معیارها    ارزیابی  تصمیم گیری 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در خرید مقایسه ای الزم است عوامل مختلفی از قبیل تفاوت در ویژگی های اندازه ها، کیفیت محصول، هویت سسسلاوس
محصول و عملکرد آن، قیمت و خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کاالهای گران تر و پیچیده تر، نیاز بیشتری به خرید هوشمندانه دارند و اینجا ماشین از سایر گزینه ها گران تر سسسلاوس
و پیچیده تر است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ چهارم خرید هوشمندانه باید آن ویژگی هایی از کاالی هدف را که بیشتر برایتان مهم است مشخص کنید.سسسلاوس
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 ۱. سپرده گذاری در بانک 

یکگزینهبرایسرمایهگذاریپساندازها،سپردهگذاریدربانکاست.بانکهادونوعحسابسرمایهگذاریدارندکهاندکیباهممتفاوتاست.حسابهای

سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدتوسپردهسرمایهگذاریبلندمدت.بانکهابامبالغیکهدرهردونوعحسابسپردهجمعمیشود،درطرحهایسودآوراقتصادی

ازطرفسپردهگذارانشرکتمیکنندوسهمآنهاازسودرابهاصلسپردهشانمیافزایند.

معایبحسابهایسپردهسرمایهگذاریکوتاهمدتمزایایحسابهایسپردۀسرمایهگذاریکوتاهمدت

پولبهراحتیدردسترساست؛مجبورنیستیدپولتانرابرایزمانیخاص

دربانکقراربدهید.میتوانیدپولتانرابدونهیچجریمهایبرداشتکنید.

اینحسابهانرخسودکمترینسبتبهحسابهایدیگرپساندازدارند.

عمومی سود نرخ افزایش با همزمان میتواند سپردهها این سود نرخ

یابد. افزایش بانکها

بانکها نرخسودعمومی کاهش با میتواندهمزمان اینسپردهها نرخسود

یابد. کاهش

میتوانبامقدارخیلیکمیپولاینحسابهارابازنمود.

میتوانازخدماتبانکداریالکترونیکاستفادهکرد.

معایبحسابهایسپردهسرمایهگذاریبلندمدتمزایایحسابهایسپردهسرمایهگذاریبلندمدت

پولبهراحتیدردسترسنیستوبایدتاپایاندورهمشخصشدهآنرادرحساباینسپردههاسودباالتریدریافتمیکنند.

حفظکرد.برداشتپولمشمولجریمهازدسترفتنبخشیازسودمیشود!

اگرنرخسودعمومیافزایشیابد،سوداینحسابهادرحدتوافقشدهباقینرخسوداینسپردههاتاپایاندورۀقراردادتغییرینمیکند.

میماند!

و قرارداد بستن مشمول تا باشد حسابها این در باید حداقلی مقدار معمواًل

گردد. سود دریافت

درس چهاردهم )فصل چهارم(
دهم

پس انداز وسرمایه گذاری
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 ۲. خرید سهام 

گزینهدیگربرایسرمایهگذاری،خریدسهامشرکتهایمختلفاست.خریدسهامنوعیشریکشدندرمالکیتیکشرکتاست.برخیچیزهابهتنهاییمتعلق

بهماست،مانندکفشولوازمورزشی،کیفونوشتافزارهایماکههمگیمتعلقبهماستوفقطخودماندرموردآنهاتصمیممیگیریموالبتهممکناست

آنهارابرایاستفادهدراختیاردیگرانقراردهیم.برخیدیگرنیزبهصورتمشترکمتعلقبهماودیگراناست،مثاًلممکناستدریکوسیلهورزشیمثل

فوتبالدستییامیزپینگپونگبادیگراعضایخانوادهشریکباشیم!

 ۳. اوراق مشارکت 

فرضکنیددولتیایکیازسازمانهایرسمیوقانونیکشورقصدداردیکفعالیتاقتصادیمشخصراهاندازیکندیابرایتوسعهیکفعالیتاقتصادیمشخصی

کهتاکنونوجودداشتهاست،تأمینمالیکند.دراینصورتیکیازراههایتأمینمالی،انتشاراوراقیاستکهبهآناوراقمشارکتمیگویند.شمامیتوانیدسرمایه

پولیخودرابهدولتیاآنسازمانبدهیدتادرفعالیتآنهامشارکتکنید.درمقابل،دولتیاسازمانموردنظر،اوراقمشارکتیرامتناسببامیزانسرمایهگذاریشما

بهشماارائهمیدهد.عالوهبرآنکهبهایناوراقمالی،برحسبفعالیتاقتصادیمرتبط،سودیتعلقمیگیرد،قابلخریدوفروشنیزهستند.

 ۴. خرید طال 

برخیافرادبرایحفظارزشپولخودآنرابهداراییهاییکهمعمواًلارزشخودرادرتورمحفظمیکنند،مانندطال،تبدیلمیکنند.خریدطالبرخالفخرید

سهامبهپولخیلیزیادینیازنداردوالبتههرزمانهمقابلفروشاست.خریدطالبرخالفسهامداریبادریافتسودسالیانهمنظمهمراهنیستوتنهاازمحل

تفاوتقیمتخریدوفروشمیتواندبرایخریدارشسودداشتهباشد.یعنیاگرقیمتطالدرطولزمانثابتباشدوقیمتخریدباقیمتفروشیکیباشددر

عملچیزیعایدخریدارشنمیشود.درحالیکهسهامداریحتیاگرقیمتورقهسهامهمتغییرنکندبادریافتسودشرکتدرهرسالهمراهاستوازاین

محلدارندگاناوراقسهامنفعمیبرند.
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کدام گزینه از مزایای حساب های سپرده ی سرمایه گذاری کوتاه مدت است؟ - ۱

1(نرخسوداینسپردههاتاپایاندورهیقراردادتغییرینمیکند.

۲(اگرنرخسودعمومیافزایشیابد،سوداینحسابهادرحدتوافقشدهباقیمیماند.

3(نرخسوداینپردههامیتواندهمزمانباافزایشنرخسودعمومیبانکهاافزایشیابد.

۴(اینسپردههاسودباالتریدریافتمیکنند.

کدام گزینه دربردارنده ی پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟- ۲

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 نتیجه ی این فعالیت بورس، یعنی تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی کدام است؟ 

 مربوط به بخش دولتی است؟
ً
ج( کدام گروه از فعالیت ها منحصرا

1(الف(حضوربانکهادرسرمایهگذاریغیرمستقیمازطریقاستفادهازعقوداسالمیمجازبرایاعطایتسهیالتمالیبهمشتریانخودب(اثرگذاریدر

کاهشنرختورمج(بانکداری،راهوراهآهن،بیمهوتأمیننیرووصنایعمادر

۲(الف(دریافتمطالباتاسنادیوسودسهامواوراقبهادارواشیایقیمتیمشتریانب(تنظیممعامالتبازارسرمایهج(سدها،بازرگانیخارجی،کشاورزي،

شبکههایآبرسانی

3(الف(خریدوفروشارزونقلوانتقالوجوددرداخلکشورباجلوگیریازنوسانشدیدقیمتهاج(صنایعبزرگ،دامداری،تجارتوخدمات،بازرگانیخارجی

۴(الف(سرمایهگذاریمستقیمبانکهادرطرحهایتولیدیوعمرانیب(افزایشحجمسرمایهگذاریدرجامعهج(صنایع،دامداری،صنعت،پست،تلگرافوتلفن

کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟- ۳

الف( کدام در بانک اگرچه جزء بانک های تخصصی محسوب می شوند، ولی بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کنند؟ 

 بدون هیچ گونه انجام کاری روی آن برداشت می کند، سه نمونه از آن کدام است؟ و 
ً
ب( انسان محصول آماده ی طبیعت را مستقیما

نتیجه، 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(مسکنوملتب(بهرهبرداریازمعادن،زراعت،باغبانی-مالکیتعمومی–احیاءج(درواقعالگوهایتوسعه،باتوجهبهزمانتوسعهیافتنکشورهای

غربیدرعصرکنونی،کاماًلتغییریافتهومتفاوتشدهاستد(درآمدخانوار،نمایندهایازهزینهیآناست.

به بهطورمعمول توسعه الگوهای زیرا ج( حیازت فردی- مالکیت معادن- و جنگلها چوب مراتع، و علف از بهرهبرداری کشاورزیب( و مسکن الف( )۲

تفاوتهایبومیومحلیکشورهاوهمچنینبهتاریخ،فرهنگ،باورهاوارزشهایآنهاتوجهالزمندارد.د(هزینهخانوار،نمایندهایازدرآمدآناست.

سواالت تستی

دهم
درس چهاردهم )فصل چهارم(
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3(الف(ملیوتوسعهیصادراتبابهرهبرداریازماهی،دریاها،جنگلها،کاشتگندم-مالکیتعمومی-حیازتج(چوناینشاخصدرزمانهاومکانهای

متفاوتباالگوهایمختلفیبایدموردتوجهاقتصاددانانقرارگیرد.د(شاخصدهکهایکیازمعیارهایتشخیصوضعیت»توزیعدرآمد«تلقیمیشود.

۴(الف(کشاورزیوصادراتب(بهرهبرداریازچوبجنگلها،معادن،پرورشماهی،مالکیتفردی-احیاءج(زیرااقتصاددانانبرایمقایسهیبهترکشورها

وروندتغییراتآنهاعالوهبرشاخصهایتوسعهبهشاخصهایدرگیرنیزتوجهیافتهاند.د(بامحاسبهینسبتدهکدهمبهدهکاولشاخصیمطمئن

برایمحاسبهبهدستمیآید.

پاسخ کامل کننده موارد زیر در کدام گزینه است؟ - ۴

الف( مردم دوست دارند پس اندازها را ....... کنند، پس به ....... مراجعه می کنند. 

ب( زمان بازپرداخت اسناد اعتباری بلندمدت چقدر است؟ 

1(الف(وسیلهسنجشارزش-بانکها-ب(بیشازیکسال

۲(الف(وسیلهسنجشارزش-بانکها-ب(یکسال

3(الف(دربازارسرمایهومالی،حفظارزش-بانکیابورس-ب(بیشازیکسال

۴(الف(دربازارسرمایهومالی،حفظارزش-بانکیابورس–ب(یکسال

عبارات کدام گزینه پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل می کند؟- ۵

الف( بر اساس قانون بورس، همه ی کشورها موظف اند تصمیم گیری های هیئت مدیره و برنامه های آینده ی شرکت را بر روی سایت و 

در دسترس همه قرار دهند و بورس با توجه به دارایی ها و شرایط شرکت، ارزش اولیه ی سهام شرکت را تعیین کند. این فعالیت های 

بورس چه اثر و پیامدی بر اقتصاد جامعه دارد؟ 

ب( اولین کار برای سرمایه گذاری در بورس ................ است و تعیین مبلغ برای سرمایه گذاری در سهام به عهده ی ................ 

می باشد و برگه ی سهم از طرف فروشنده به منظور ................ به خریدار داده می شود.

پ( بانک های اسالمی، بخشی از درآمد خود را از ................ به دست می آورند که سرمایه گذاری غیرمستقیم بانک محسوب می شود. 

ت( مهم ترین مشکل پولی فلزی ................ بود که به علت ................ به وجود آمد. 

ث( اگر دولت تصمیم بگیرد تا میانگین حقوق کارمندان را ۱۵% افزایش دهد درصورتی که سطح عمومی قیمت ها در آغاز سال ۳۵00 

تومان و در پایان سال به ۴۲00 تومان رسیده باشد، کدام گزینه صحیح است؟

1(الف(معامالتبازارسرمایهراتنظیممیکندب(گرفتنشناسیمعامالتی-کارگزار-تضمینتعهداتب(شرکتدرسرمایهگذاریهاازطریقبازدهعقد

اسالمیمجازت(اشغالفضایزیاد-حجمزیادمبادالتث(حقوقواقعیکارمندان۵%کاهشیافتهاست.

در سرمایهگذاری مالیپ( تأمین و تضمین خریدار- خرید- درخواست برگهی تقاضای میکندب( جلوگیری قیمتها نوسانشدید از تاحدودي الف( )۲

طرحهایتولیدیوعمرانیت(اشغالفضایزیاد-حجمزیادمبادالتث(حقوقواقعیکارمندان۵%افزایشیافتهاست.

3(الف(تاحدوديازنوسانشدیدقیمتهاجلوگیریمیکندب(گرفتنشناسهیمعامالتی-خریدار-تضمینوتأمینمالیپ(شرکتدرسرمایهگذاریها

%۵ کارمندان واقعی حقوق مبادالتث( و تولیدات افزایش بشر- دسترس در نقرهی و میزانطال بودن محدود مجازت( اسالمی عقد یازده طریق از

کاهشیافتهاست.

۴(الف(معامالتبازارسرمایهراتنظیممیکندب(تقاضایبرگهیدرخواستخرید-کارگزار-تضمینتعهداتپ(سرمایهگذاریدرطرحهایتولیدیوعمرانی

ت(محدودبودنمیزانطالونقرهایدردسترسبشر-افزایشتولیداتومبادالتث(حقوقواقعیکارمندان۵%افزایشیافتهاست.
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درسچهاردهم)فصلچهارم(:پساندازوسرمایهگذاری

اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعه ی فرضی است، با توجه به مندرجات جدول: - ۶

الف( ارزش پولی مجموع موجودی سپرده های دیداری و غیر دیداری مردم، چند واحد پولی است؟ 

ب( موجودی سپرده ی پس انداز، چند واحد پولی است؟ 

۷۸۰واحدپولیارزشپولیحسابهایقرضالحسنه1

۸۰۰واحدپولیارزشپولیمجموعاسکناسها۲

۴۲3۰واحدپولینقدینگیجامعه3

۵۶۰واحدپولیموجودیسپردهیمدتدار۴

ارزشپولیمجموعاسکناسهاارزشمسکوکاتدردستمردم۵ 34

1۶3۰واحدپولیبهمیزانحجمشبهپول۶

۲(الف(۲۰۰۸ب(۴۲۰  1(الف(۲۰۰۸ب(3۲۰  

۴(الف(۲۰۸۰ب(3۲۰ 3(الف(۲۰۸۰ب(۴۲۰  

 اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعه ی فرضی است. با توجه به مندرجات این جدول: - ۷

الف( ارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم چند واحد پولی است؟ 

ب( ارزش پول موجودی سپرده هاي مدت دار مردم چند واحد پولی است؟ 

ج( میزان شبه پول در این جامعه چند واحد پولی است؟ 

د( حجم کل پول موجود یا کل نقدینگی این جامعه، کدام است؟

مجموعاسکناسهاارزشپولیمجموعمسکوکاتدردستمردم1 3
4

۸۵۰واحدپولیارزشپولیمجموعسپردههایجاریمردم۲

۲۴۰۰واحدپولیارزشپولیمجموعاسکناسها3

۲۵۰۰واحدپولیارزشپولیمجموعسپردههایدیداریوغیردیداریمردم۴

۷۲۰واحدپولیارزشپولیموجودیسپردههایپساندازمردم۵

13۵۰واحدپولیارزشپولیحسابهایقرضالحسنه۶

۲(الف(1۶۰۰ب(۸۵۰ج(3۲۰۰د(۸۰۵۰  1(الف(1۸۰۰ب(93۰ج(3۲۰۰د(۷۵۵۰  

۴(الف(1۸۰۰ب(93۰ج(3۰۰۰د(۸۰۵۰ 3(الف(1۶۰۰ب(۸۵۰ج(3۰۰۰د(۷۵۵۰  
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چند مورد از عبارات زیر درست نیست؟- ۸

الف( سپرده ی دیداری به دو صورت است: سپرده ی مدت دار و سپرده ی پس انداز

ب( در معامالت سلف، بانک محصوالت تولیدی آینده ی بنگاه ها را پیش خرید می کند. 

 سرمایه های الزم برای اجرای پروژه های بزرگ دولتی را فراهم می کند. 
ً
ج( بورس و فعالیت های آن صرفا

د( فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروشند.

3 )۴  ۲ )3  1 )۲ 1(صفر

در حالتی که اقتصاد دچار رکود است، کدام سیاست های کوتاه مدت، موردنظر دولت برای خروج از این وضعیت است؟ - ۹

۲(خریداوراقمشارکت-افزایشتقاضایکل 1(خریداوراقمشارکت-افزایشمالیات

۴(فروشاوراقمشارکت-کاهشمالیات 3(فروشاوراقمشارکت-افزایشمالیات

شرکت های ..................... صادرکننده سهام هستند و درصورتی که ................... باشند. در بورس پذیرفته می شوند. - ۱0

۲(سهامیعام-دارایشرایطالزم 1(سهامی-سهامیعامودارایشرایطالزم

۴(سهامیخاص-دارایشرایطالزم 3(سهامیخاصوعام-دارایشرایطالزم

کدام گزینه دارای پاسخ کامل و روشن کننده موارد زیر است؟- ۱۱

الف( کدام مورد جزء سرمایه گذاری غیرمستقیم بانک ها است؟ 

ب( کدام ویژگی مشترک استاد اعتباری است؟ 

۲(الف(سرمایهگذاریعمرانیب(دادنوام 1(الف(مشارکتمدنیب(مدتمتغیر

۲(الف(مشارکتحقوقیب(قابلانتقال 3(الف(سرمایهگذاریتولیدیب(ظهرنویسی

کدام مورد از نتایج و آثار مفید فعالیت های بورس بر اقتصاد جامعه نیست؟ - ۱۲

۲(ایجادارتباطبینعرضهکنندگانوتقاضاکنندگان 1(باالبردنحجمسرمایهگذاریدرجامعه

۴(تشویقمردمبهپسانداز 3(سودبیشترمردم

 کدام یک از موارد زیر در هنگام ورود به بورس توصیه می شود؟- ۱۳

۲(نبودنسودکوتاهمدت 1(داشتنپشتوانهیقوی

۴(خریدسهامبابهترینرشد 3(داشتنسرمایهراکد

قراردادی بین شخص دیگری با باغدار که در ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام دهد را - ۱۴

.................... می گویند. 

۴(َسَلف 3(مزارعه ۲(مساقات 1(خریدندین

براساس قانون بانکداری بدون ربا، چه ویژگی به اغلب بانک ها اضافه شد؟- ۱۵

۴(سرمایهگذاری 3(اعتبار ۲(محدودهتخصصی 1(خلقشبهپولی
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موارد کدام گزینه به ترتیب، در رابطه با عبارات زیر صحیح هستند؟- ۱۶

الف( نهادی که شرکت ها، تقاضای پذیرش خود در بورس را به همراه مدارک موردنیاز به آن ارائه می کنند. 

ب( کارکرد اسنادی مثل سفته، چک، پول، برات، حوالجات، تمبر 

ج( شرکت هایی که می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروشند. 

د( تهیه ی دستورالعمل اجرایی و مقّررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهده ی این نهاد است. 

 معامله می شوند. 
ً
هـ( نوع کاالهایی که در بورس کاال غالبا

1(الف(هیئتپذیرشب(تأمینمالیج(سهامیعامد(دولتهـ(کاالهایتجملی،نهایی،ضروریوبرخیموادمعدنی

۲(الف(شرکتبورساوراقبهادارتهرانب(تضمینتعهداتج(سهامیعامد(بانکمرکزیهـ(کاالهایواسطهای،موادخامواولیهوبرخیموادشیمیایی

3(الف(شرکتبورساوراقبهادارتهرانب(تضمینتعهداتج(سهامیخاصد(دولتهـ(کاالهایتجملی،نهایی،ضروریوبرخیموادمعدنی

۴(الف(هیئتپذیرشب(تأمینمالیج(سهامیخاصد(بانکمرکزیهـ(کاالهایواسطهای،موادخامواولیهوبرخیموادشیمیایی

 عبارت کدام گزینه بیانگر عقد اسالمی »مشارکت حقوقی« است؟- ۱۷

1(قراردادیبازرگانیاستکهبهموجبآندویاچندشخصحقیقییاحقوقی)ازجملهبانک(سرمایهینقدییاجنسیخودرابهشکلامتناعوبهمنظورایجاد

سوددرهممیآمیزند.

۲(قراردادیاستکهطیآنبانکقسمتیازسرمایهیشرکتهایسهامیجدیدراتأمینیاقسمتیازسهامشرکتهایسهامیموجودراخریداریمیکندو

ازاینطریقدرسودآنهاشریکمیشود.

3(قراردادیاستکهبهموجبآن،بانکسرمایهراتأمینمیکندوطرفدیگرباآنبهتجارتمیپردازد.درنهایت،سودحاصلازسرمایهبینبانکوطرفدیگر

تقسیممیشود.

۴(طبقاینقرارداد،بانکزمینمشخصیرابرایمدتمعیندراختیارطرفدیگرقرارمیدهدتادرآنکشاورزیکنددرنهایت،سودحاصلبیندوطرف

تقسیممیشود.

هریک از عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از اسناد اعتباری اشاره دارد؟- ۱۸

الف( در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی برای رفع مشکالت با گسترش فعالیت های اقتصادی خود به امکانات مالی نیاز پیدا 

می کنند، می توانند به انتشار این اوراقی اقدام کنند. 

ب( این سند در معامالت بازرگانی نیز مورداستفاده قرار می گیرد و به موجب آن، بدهکار متعهد می شود مبلغ معینی را در زمان مشخص 

به طلبکار پرداخت کند. 

ج( دارندگان این اسناد، می توانند آن را پشت نویسی )ظهر نویسی( کرده و با دریافت مبلغ کم تری، طلب خود را به دیگری انتقال دهند. 

رسید  عمر  زمان  در  را  خود  طلب  اصل  مشخص شده،  زمانی  فواصل  در  علی الحساب  سود  دریافت  ضمن  اسناد،  این  دارندگان  د( 

دریافت می کنند.

1(الف(اسناداعتباریکوتاهمدتب(اسناداعتباریدیداریج(اسناداعتباريکوتاهمدت(اسناداعتباريبلندمدت

۲(الف(اسناداعتباریبلندمدتب(اسناداعتباریکوتاهمدتج(اسناداعتباریکوتاهمدتد(اسناداعتباريبلندمدت

3(الف(اسناداعتباریبلندمدتب(اسناداعتباریکوتاهمدتج(اسناداعتباریبلندمدتد(استاداعتباریکوتاهمدت

۴(الف(استاداعتباریکوتاهمدتب(اسناداعتباریدیداریج(اسناداعتباریبلندمدتد(اسناداعتباریکوتاهمدت
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟ - ۱۹

آنان و مال خود می دانست،  به  بلکه قرض مردم  امانت،  نه  را  الف( در جوامع غیردینی، موسسه هایی شکل گرفت که پول های راکد 

بنابراین آن ها را وام می داد و ربا می گرفت. 

ب( فرایند خلق شبه پول یا خلق اعتبار مشابه چاپ پول است. 

ج( اجازه فعالیت آزاد انتفاعی، تنها به بانک های تجاری داده می شود. 

د( بانک ها فقط با مجوز بانک مرکزی تأسیس می شوند و تمام فعالیت های پولی و بانکی آن ها باید تحت کنترل و نظارت شدید باشد. 

هـ( با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در اروپا در قرون دهم و یازدهم میالدی و سپس در تمدن اسالمی قرن دوم تا 

نهم هجری، نیاز به پول و خدمات بیشتر شد.

۴ )۴  3 )3  ۲ )۲   1 )1

عبارات کدام گزینه مبین پاسخ درست پرسش های زیر است؟ - ۲0

الف( عبارت کدام گزینه در ارتباط با بانک تجاری نادرست است؟ 

ب( کدام بانک تخصصی است اما در ایران بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کند؟ 

ج( کدام گزینه بیانگر تعریف سپرده ی پس انداز است؟

1(الف(فقطبهفعاالنعرصهیخاصیازاقتصاد،ارائهیخدماتمیکند.ب(بانکمسکنج(حسابیاستکهپولمشتریبرایمدتینامعیندرآننگهداری

میشودامامشتریمیتواندبامراجعهبهبانکموجودیاینحسابرادرهرزمانکهبخواهددریافتکند.

٢(الف(میتواندشرکتهاوواحدهایتولیدیتأسیسکندب(بانککشاورزیج(حسابیاستکهپولمشتریبرایمدتیتقریبًاطوالنیدرآننگهداری

میشودومشتریتازمانسررسیدحقبرداشتازآنراندارد.

3(الف(صرفًانقشآسانسازیمبادالترادارد.ب(بانکتوسعهتعاونج(حسابیاستکهپولمشتريمشتريبرایمدتینامعیندرآننگهداریمیشوداما

مشتریمیتواندبامراجعهبهبانکموجودیاینحسابرادرهرزمانکهبخواهددریافتکند.

۴(الف(بانکملینمونهایازیکبانکتجاریاست.ب(بانکتوسعهیصادراتج(حسابیاستکهپولمشتریبرایمدتیتقریبًاطوالنیدرآننگهداری

میشودومشتریتازمانسررسیدحقبرداشتازآنراندارد.

با توجه به اطالعات جدول روبه رو: - ۲۱

1۲۵۰واحدپولیمیزانبدهیبانکبهمشتریانش

میزانسپردهیغیردیداریمیزانسپردهیدیداری 23

میزانسپردهیپساندازمیزانسپردهیمدتدار 7
8

ب( میزان سپرده ی دیداری الف ( میزان سپرده ی غیر دیداری   

د( میزان سپرده ی مات دار ج( میزان سپرده ی پس انداز    

به ترتیب چند واحد پولی است؟ 

۲(الف(۷۵۰ب(۵۰۰ج(۶۰۰د(۵۲۵  1(الف(۶۰۰ب(۴۰۰ج(۶۰۰د(۵۲۵  

۴(الف(۶۰۰ب(۴۰۰ج(۴۰۰د(3۵۰ 3(الف(۷۵۰ب(۵۰۰ج(۴۰۰د(3۵۰  
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به سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی اعمال می کند، چه می گویند و در حالت رکود اقتصادی - ۲۲

 کدام سیاست از طرف بانک مرکزی اعمال می شود و یکی از مصادیق آن کدام است؟ 
ً
معموال

1(سیاستهایمالی-سیاستهایانبساطی-فروشاوراقمشارکت

۲(سیاستهایپولی-سیاستهایانقباضی-خریداوراقمشارکت

3(سیاستهایمالی-سیاستهایانقباضی-فروشاوراقمشارکت

۴(سیاستهایپولی-سیاستهایانبساطی-خریداوراقمشارکت

چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ - ۲۳

- اولین مرکز برای امر تسهیل در معامالت و مبادالت، بانک ها بودند. 

- پول همان ثروت نیست؛ زیرا با گذشت زمان ارزش یا به عبارت دیگر، قدرت خرید آن کم می شود. 

- امروزه پشتوانه ی پول، طال است و همین نماینده ی قدرت اقتصادی کشور است.

3 )۴  ۲ )3  1 )۲ 1(صفر

در شاخص دهک ها، اولین گروه جمعیتی چند درصد از جمعیت کل جامعه را تشکیل می دهد و سهم دهک آخر از درآمد ملی به چه - ۲۴

میزان است و آخرین اقدامی که منجر به »تبدیل الیحه بودجه به قانون« می شود، کدام است؟ 

1( 1۰-کمترینسهم-تصویبتوسطمجلسشورایاسالمی

۲( ۲۰-بیشترینسهم-تصویبالیحهتوسطهیئتدولت

3( 1۰-بیشترینسهم-تصویبتوسطمجلسشورایاسالمی

۴( ۲۰-کمترینسهم-تصویبالیحهتوسطهیئتدولت

کدام مورد، از جمله پیامدهای مطلوب سرمایه گذاری در بازار بورس است؟- ۲۵

1(مردمدرسرمایهوسودشرکتهاشریکمیشوند؛بنابراینانگیزهآنهابرایسرمایهگذاریافزایشمییابد.

۲(مراکزتولیدیوتجاریبهطورغیرمستقیمازمردمواممیگیرندوحجمتولیددرجامعهافزایشمییابد.

3(سرمایهتمامیواحدهایتولیدیوتجاریازاینطریقتأمینمیشودودرکوتاهمدتسودقابلتوجهینصیبآنهامیشود.

۴(پساندازهایاندکمردمدراختیارعرضهکنندگانسرمایهقرارمیگیردودرقالبمنابعقابلتوجه،سرمایهآنهاراتأمینمیکنند.

 با هدف ............... باشند و در هیچ جای دنیا، اجازه ی ............... به - ۲۶
ً
 نهادی ................ و صرفا

ً
 بانک ها می باید ماهیتا

بانک ها داده نمی شود. 

1(غیرانتفاعی-ارائهیخدماتبهفعاالناقتصادی-فعالیتآزادانتفاعی

۲(انتفاعی-کسبسودوباالبردنتوانوامدهی-فعالیتآزاداقتصادی

3(غیرانتفاعی-کسبسودوباالبردنتوانوامدهی-فعالیتآزادانتفاعی

۴(انتفاعی-ارائهیخدماتبهفعاالناقتصادی-فعالیتآزاداقتصادی
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در کدام یک از گزینه های زیر، آثار و نتایج فعالیت های بازار سرمایه در اقتصاد جامعه به درستی ذکر نشده است؟- ۲۷

1(ازطریقجذبوبهکارانداختنسرمایههایراکد،حجمسرمایهگذاریرادرجامعهافزایشمیدهد.

۲(دریافتمطالباتاسنادیوسودسهاممشتریانوواریزبهحسابآنها

3(بورسوفعالیتهایمربوطبهآن،سرمایههایالزماجرایپروژههایبزرگدولتیوخصوصیرافراهممیکند.

۴(باتشویقمردمبهپساندازوبهکارگیریپساندازهادرفعالیتهایمفیداقتصادیدرکاهشنرختورممؤثراست.

کدام یک از گزینه های زیر پاسخ مناسبی برای جای خالی های زیر می باشد؟ - ۲۸

الف( ................ شاخه ای از ................ است که به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح ملی می پردازد؛ 

 میزان تولید کاال و خدمات را در جامعه بررسی می کند. 
ً
مثال

ب( ................ با ................ تا حدودی از نوسان جدید قیمت ها جلوگیری می کند. 

با  مقابل  در  و  یافته   ................ تقاضا  مقدار  کاال،  یک  قیمت   ................ با  که  معناست  این  به  تقاضا  منحنی  بودن  نزولی  ج( 

................ قیمت، مقدار تقاضا ................ می یابد. 

1(الف:درآمدملی-علماقتصادی/ب:بانکمرکزی-تشویقمردمبهپسانداز/ج:افزایش-کاهش-کاهش-افزایش

۲(الف:حسابداریملی-مطالعاتاقتصادی/ب:بورس-قیمتگذاریسهامواوراقبهادار/ج:افزایش-کاهش-کاهش-افزایش

3(الف:درآمدملی-علماقتصادي/ب:بورس-قیمتگذاریسهامواوراقبهادار/ج:کاهش-افزایش-افزایش-کاهش

۴(الف:حسابداریملی-مطالعاتاقتصادی/ب:بانکمرکزی-تشویقمردمبهپسانداز/ج:کاهش-افزایش-افزایش-کاهش

کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟- ۲۹

الف( در چه وضعیتی، مصرف کنندگان یک کشور مجبور می شوند بخشی از درآمدهای خود را برای خرید کاالهای مصرفی خارجی به 

تولیدکنندگان خارجی بپردازند؟ 

ب( چه عاملی سبب دور شدن کشور از وضعیت استقالل اقتصادی است؟ 

ج( دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح های عمرانی کشور، چه اوراقی را منتشر می کنند؟ 

د( قیمت سرمایه که به صاحبان آن تعلق می گیرد، چیست؟ 

1(درصورتفقدانکااليمشابهخارجی-کاهششدتوابستگیبهوارداتبرخیکاالها-اوراققرضه-بهره

۲(درصورتفقدانکااليمشابهخارجی-افزایشتنوعبازارهایفروشکاالهایصادراتی-اوراققرضه-سود

3(درصورتفقدانکاالیمشابهداخلی-کاهشتنوعدرمنابعتأمینکاالهایوارداتی-اوراقمشارکت-سود

۴(درصورتفقدانکاالیمشابهداخلی-متنوعکردنبازارهایفروشکاالهایصادراتی-اوراقمشارکت-بهره

کدام گزینه پاسخ درست سؤاالت زیر است؟ - ۳0

الف( »ارزش افزوده« در کدام مرحله یا مراحل تولید ایجاد می شود؟ 

ب( عبارت نادرست را انتخاب کنید. 

1(الف:درتماممراحلمختلفتولیدیککاالیاخدمتنهاییب:ازآنجاییکهپروردگارخالقاشیاءاست،انسانهیچاختیاریبرایایجادتغییردرموادومحیط

پیرامونخودندارد.

گاهانهقادربهایجادتغییردرموادومحیطپیرامونخودبهمنظور ۲(الف:درتماممراحلتولیدیککاالیاخدمتواسطهایب:انسانبابرنامهریزیوبهصورتآ

تولیدمیباشد.
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3(الف:صرفًادرمرحلهیآخرتولیدیککاالیاخدماتنهاییب:انسانهاباایجادارزشبازاريومبادالتیدرموادومحیطپیرامونخود،آنهارادارایمفهوم

اقتصادیکاالمیکنند.

۴(الف:صرفًادرمرحلهیاولتولیدیککاالیاخدمتواسطهایب:انسانبابهکارگیرینیرویعقلوایجادنوآوریدرموادپیرامونخودواحیایآنهاقادر

بهخلقاشیاءمیباشد.

در رابطه با مطلب زیر، کدام عبارت نادرست است؟- ۳۱

»بازار سرمایه هم محل عایدی و هم خطر )ریسک( است.« 

1(برایپرهیزازضررافرادبایدهنگامخریدسهام،قیمتموردنظرخودراتعیینکنند.

۲(متقاضیانخریدسهام،سرمایههایمازادخودرابهخریدسهاماختصاصمیدهند.

3(بهتراستخریدارانسهام،سبدیازسهامهایمختلفتشکیلدهند.

۴(خریدارانسهامبهبورسنگاهکوتاهمدتنداشتهباشند.

کدام عبارت بیانگر عقد »مشارکت مدني« است؟ - ۳۲

1(یکیازطرفینقرارداد)دراینجابانک(مقدارمعینیازمالخودرادرزمانحالبهدیگری)دراینجامشتریبانک(واگذارمیکندوقرضگیرندهمتعهد

میشودعینمالیاقیمتآنرادرزمانمعینبازپسدهد.

۲(بانکسرمایهراتأمینمیکندوطرفدیگرباآنبهتجارتمیپردازدودرنهایتسودسرمایهبینبانکوطرفدیگرتقسیممیشود.

3(بانکقسمتیازسرمایهشرکتهایسهامیجدیدراتأمینویاقسمتیازسهامشرکتهایسهامیموجودراخریداریمیکندوازاینطریقدرموردآنها

شریکمیشود.

۴(دویاچندشخِصحقیقییاحقوقی)ازجملهبانک(سرمایهنقدییاجنسیخودرابهشکلمشاعوبهمنظورایجادسوددرهممیآمیزند.

کدام گزینه می تواند جمالت زیر را کامل کند؟ - ۳۳

الف( هرگاه سپرده از نوع ................. باشد، می توان در همان لحظه مطالبه به نفع هر کسی برداشت کرد. 

ب( در اوراقی که خریدار ضمن پرداخت سود در فواصل زمانی مشخص شده، اصل طلب را نیز دریافت می کند، ................... زمان 

بازپرداخت اوراق است. 

۲(کوتاهمدت-بیشازیکسال 1(کوتاهمدت-اغلببیشازیکسال

۴(دیداری-کمترازیکسال 3(دیداری-اغلببیشازیکسال

 فکر سپردن نشر پول به بانک مرکزی درگذشته کدام مورد نبود؟- ۳۴

۲(بیمباالتیصرافیها 1(اهمیتپولدرسیاستدولت

۴(تعدادزیرانواعرسیدها 3(سوءاستفادهصرافیها

عملیات اعتباری ............... بانک ها به گونه ای است که انتشاردهندگان آن برای ................. به کار گیرند.- ۳۵

۲(کوتاهمدت-احتیاجبهپولنقد 1(دیداری-یکسالیاکمتر

۴(بلندمدت-گسترشفعالیتاقتصادي 3(کوتاهمدت-گسترشفعالیتاقتصادي
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کدام گزینه در رابطه با فرآیند سهامداری درست است؟- ۳۶

1(میتوانباپساندازهایاندکواردشدودرکوتاهمدتآنرابفروشیم.

۲(میتوانباپساندازهایبزرگتربرایمیانمدتیابلندمدتواردایننوعسرمایهگذاریشد.

3(سودسرمایهگذاریدرسهاممعمواًلازسپردهگذاریبلندمدتدربانکهاهمبیشتراستوهمقطعی.

۴(دربازارسرمایهتولیدکنندگانبهطورغیرمستقیمسرمایهموردنیازخودراازمردمتهیهمیکنند.

الدن هر پنجشنبه از نگهداری بچه همسایه شان ۱۷ هزار تومان به دست می آورد. او همچنین هر هفته بابت کارهایی که در خانه - ۳۷

به مادر کمک می کند ۱0 هزار تومان می گیرد. والدین او قانونی دارند که او باید نیمی از درآمدش را در حساب سپرده ای پس انداز کند 

 آن ها نیز معادل همان مبلغ را در حساب سپرده واریز می کنند. الدن در 
ً
تا در آینده بتواند با آن برای خود کسب وکاری راه بیندازد. ضمنا

تیم پینگ پونگ مدرسه بازی می کند. او هفته گذشته یک راکت عالی در مغازه ای دید که خیلی دوست دارد آن را بخرد تا بتواند بهتر بازی 

کند، اما قیمتش ۱۷۵ هزار تومان است. اگر الدن به واریزی مقرری اش در حساب سپرده ادامه دهد، چه مدت طول می کشد او برای 

خرید راکت به اندازه کافی پول پس انداز کند؟ آیا این هدف کوتاه مدت خواهد بود یا میان مدت یا بلندمدت؟

۲(کمترازدوماه-کوتاهمدت 1(بیشاز3ماه-میانمدت

۴(بیشازیکسال-بلندمدت 3(کمتراز3سال-بلندمدت

کدام مفهوم در رابطه با بیمه نادرست است؟- ۳۸

1(بیمهروشیاستبرایانتقالخطرپذیریکهدرآنبیمهگرنگرانیناشیازاحتمالوقوعیکزیانبزرگراباپرداختحقبیمهمعاملهمیکند.

۲(بیمهگرباگردآوریحقبیمهها،امکانجبرانزیانهربیمهشدهرافراهممینماید.

3(خطرپذیریپایهواساسنیازبهبیمهاست،خطرپذیریعبارتاستاز:شانسوقوعیکخطریایکحادثۀبد.

۴(بیمهنگرانیناشیازخطروقوعحادثهرااززندگیمردموفعالیتهایاقتصادیدورمیکندوبهبیمهگذارانآرامشخاطرمیدهد.

کدام گزینه در ارتباط با خطرپذیری نادرست است؟- ۳۹

1(خطرپذیریپایهواساسنیازبهتهیهبیمهاست.

۲(خطرپذیریعبارتاستاز:شانسوقوعیکخطریاهرحادثهای

3(خطریاحادثهبدبهوضعیتیگفتهمیشودکهشرایطایجادخسارتبهاشخاصیااموالرافراهممیآورد.

۴(ازجملهانواعخطریاحادثهبدمیتوانبهوقوعزلزله،سیلیاآتشسوزی،بیکارشدنویافوتسرپرستخانواراشارهکرد.

پایه و اساس نیاز به تهیه بیمه چیست و نام دیگر بیمه شده کدام است؟- ۴0

۲(خطرپذیری-بیمهگذار 1(خطرپذیری-بیمهگر

۴(ریسکپذیری-بیمهشده 3(ریسکپذیری-بیمهگر

کدام مورد از پیامدهای بیمه نمی باشد؟- ۴۱

۲(دورشدننگرانیناشیازفعالیتهایاقتصادی 1(دورشدننگرانیناشیوقوعحوادثدرزندگیمردم

۴(افزایشاعتمادبهنفس 3(ایجادآرامشخاطر
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بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه چه انتظاری دارد؟- ۴۲

1(بیمهگربایددرصورتوقوعهرخطریخسارتبیمهگذارراپرداختکند.

۲(بیمهگذارانتظارداردکهبیمهشدهدرصورتوقوعهرواقعهایخسارتدریافتنماید.

3(بیمهگربایددرصورتوقوعخطریکهدرقراردادبیمهنوشتهشده،خسارتبیمهگذارراپرداختکند.

۴(بیمهگذارازبیمهشدهانتظاردارددرصورتوقوعخطریکهدرقراردادبیمهنوشتهشده،خسارتبیمهگذارراپرداختکند.

دیگر - ۴۳ طرف  به   .................... عنوان  تحت  طرف  یک  آن  اساس  بر  که   .................... بین  است  قراردادی  بیمه   

..................... نامیده می شود، حق بیمه پرداخت می کند.

۲(چندشخص-بیمهگذار-بیمهگر 1(دوشخص-بیمهگذار-بیمهگر

۴(چندشخص-بیمهگر-بیمهگذار 3(دوشخص-بیمهگر-بیمهگذار

بیمه ها در جهت کمک به جامعه ایجاد شده اند؛ کدام مورد در این رابطۀ نادرست است؟- ۴۴

1(ارتقایرفاهافرادوجامعه

۲(حمایتازکسبوکارهادربرابرحوادثغیرمترقبهووضعیتهایناخوشایند

3(تثبیتوضعیتاقتصادی

۴(کمکبهبخشخصوصیدرجهتافزایشتولید

نظام های بیمه در کشورهای مختلف اغلب به نظام بیمه های .................... نظام بیمه ............... و نظام بیمه ................. - ۴۵

تقدیم می شوند.

۲(اجتماعی-تعاونی-بازرگانی 1(خصوصی-نیمهخصوصی-دولتی

۴(خصوصی-دولتی-تعاونی 3(اجتماعی-دولتی-تجاری

چرا نظام های بیمه در کشورهای جهان به وجود آمده است؟- ۴۶

1(بهمنظورجبرانپیامدهایناشیازحوادثووقایعپیشبینینشده

۲(بهمنظورجبرانپیامدهایناشیازحوادثووقایعپیشبینیشدهوپیشبینینشده

3(بهمنظورجبرانپیامدهایناشیازحوادثوحمایتازاقشارآسیبپذیرجامعه

۴(بهمنظورباالبردنسطحرفاهافرادجامعهبهویژهاقشارآسیبپذیر

کدام گزینه بیانگر سرمایه گذاری مولد می باشد؟- ۴۷

1(سرمایهگذاریکهبهظرفیتتولیدیکشورباایجادکارخانجاتوشرکتهایجدیدیاتوسعۀظرفیتآنهاکمکمیکند.

۲(سرمایهگذاریکهموجبصادراتهرچهبیشترکاالهابهخارجوواردارزمنجرمیگردد.

3(سرمایهگذاریهاییکهبهسرمایهگذاریهرچهبیشترازمنابعطبیعیمنجروباصادراتآنارزواردکشورمیشود.

۴(سرمایهگذاریبهایجادپاالیشگاههایپتروشیمیمنجرشدهوباتبدیلنفتبهفرآوردههایمختلفنیازکشوررابرطرفمیسازد.
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کدام مورد از مشکالت خرید طال برای اقتصاد کشور است؟- ۴۸

1(دراینصورتپولهاییکهمیتوانستصرفخریدسهامشود،صرفخریدطالمیشود.

۲(دراینصورتپولهاییکهمیتوانستصرفسرمایهگذاریهایمولددراقتصادشود،درچیزیمثلطالمنجمدمیشود.

3(خریدطالبرخالفخریدسهامبهپولخیلیزیادینیازنداردوالبتههرزمانهمقابلفروشاست.

۴(خریدطالبرخالفخریدسهامداریبادریافتسودسالیانهمنظمهمراهنیستوتنهاازمحلتفاوتقیمتخریدوفروشمیتواندبرایخریدارشسودداشتهباشد.

به ترتیب هریک از موارد زیر در مورد کدام سرمایه گذاری مصداق دارد؟- ۴۹

- سرمایه گذاری مولود در آن منجمد می شود.

- با دریافت سود سالیانه منظم همراه نیست.

- دارای دو نوع است: اولیه و ثانویه.

- اجازه نمی دهد با پس اندازهای اندک وارد آن شویم.

- چاپ آن توسط دولت و سازمان های رسمی و قانونی برای فعالیت اقتصادی مشخص انجام می شود.

- به این اوراق مالی، برحسب فعالیت اقتصادی مرتبط، سودی تعلق می گیرد، قابل خرید و فروش نیز هستند.

1(طال-طال-سهام-سهام-اوراقمشارکت-اوراقمشارکت

۲(طال-سهام-طال-سهام-اوراقمشارکت-سهام

3(سهام-طال-اوراقمشارکت-سهام-سهام-طال

۴(طال-اوراقمشارکت-سهام-اوراقمشارکت-سهام-سهام

کدام گزینه از مقایسه خریدوفروش سهام و طال نادرست است؟- ۵0

1(خریدطالبرخالفخریدسهامبهپولخیلیزیادینیازدارد.

۲(طالهرزمانقابلفروشاست.

3(خریدطالبرخالفسهامداریبادریافتسودسالیانهمنظمهمراهنیست.

۴(سهامداریحتیاگرقیمتورقهسهامهمتغییرنکند،بادریافتسودشرکتدرهرسالهمراهاست.

خرید ....................... برخالف خرید ....................... به پول خیلی زیادی نیاز ندارد و البته ......................... .- ۵۱

۲(سهام-طال-هرزمانهمقابلفروشنیست. 1(طال-سهام-هرزمانهمقابلفروشاست.

۴(سهام-طال-هرزمانهمقابلفروشاست. 3(طال-سهام-هرزمانهمقابلفروشنیست.

کدام مورد از مقایسه اوراق سهام و اوراق مشارکت نادرست است؟ - ۵۲

1(وقتیکسیسهامیرامیخرد،نمیتواندهروقتکهخواستازمدیرکارخانهبخواهدکهسرمایۀاوراپسبدهد.

۲(صاحبسهامهروقتبخواهدبهشراکتخودادامهندهد،میتواندبرگههایسهامخودرابهدیگریبفروشد.

3(وقتیاوراقمشارکتمیخریم،پسازانقضایسررسیدآن،عالوهبراصلپول،سودآنراهممیگیریم.

۴(شمامیتوانیدسرمایهپولیخودرابهدولتیاسازمانرسمیوقانونیکشوربدهیدتادرفعالیتآنهامشارکتکنید.درمقابلاوراقمشارکتیمتناسببامیزان

سرمایهگذاریدریافتکنید.
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کدام گزینه در رابطه با به کارگیری اوراق مشارکت نادرست است؟- ۵۳

1(بهکارگیریآنبراییکفعالیتاقتصادیمشخص

۲(توسعهیکفعالیتاقتصادیمشخصکهتاکنونوجودداشته

3(انجامآنتوسطدولتیایکیازسازمانهایرسمیوقانونیکشور

۴(برایناوراقمالیبرحسبفعالیتاقتصادیمرتبطسودتعلقمیگیرد،ولیقابلخریدوفروشنیستند.

کدام گروه می توانند از اوراق مشارکت برای تأمین مالی فعالیت های خود استفاده کنند؟- ۵۴

۲(بخشخصوصی-سازمانهایرسمیوقانونی 1(دولتبهبخشخصوصی

۴(بخشعمومیوخصوصی 3(دولت-سازمانهایرسمیوقانونیکشور

کدام گزینه نادرست است؟- ۵۵

1(قیمتثانویهدررویهرورقهسهمتوسطشرکتپذیرهنویسیمشخصمیشود.

۲(قیمتبازاریسهامبهسوددهیشرکتبستگیدارد.

3(اگرسودشرکتيدائمًاافزایشیابدمتقاضیوخریدارآننوعسهامزیادمیشودودرنتیجهقیمتثانویهدائمًاافزایشمییابد.

۴(بهقیمتاولیهکهشرکتبرایباراولمیفروشد،قیمتاسمیمیگویند.

قیمت - ۵۶  ............... قیمت  و  می گویند   ..................... قیمت  می فروشد  اول  بار  برای  شرکت  که   ................. قیمت 

..................... است که صاحب سهام در تاالر بورس اوارق بهادار در معرض فروش قرار می دهد.

۲(اولیه-رسمی-ثانویه-غیررسمی 1(اولیه-اسمی-ثانویه-بازاری

۴(بدوی-اسمی-غیرقطعی-بازاری 3(بدوی-رسمی-قطعی-بازار

سهام دو نوع قیمت دارد: قیمت ................ و ................- ۵۷

۴(بازاری-غیربازاری 3(اولیه-ثانویه ۲(اسمی-رسمی 1(قطعی-غیرقطعی

در چه صورتی مردم حاضرند سرمایه های خود را به سهام تبدیل کنند؟- ۵۸

1(درصورتیکهشرکتهادارایمدیرانالیقوتوانمندباشندومردمبهعملکردآنهااطمینانپیداکنند.

۲(درصورتیکهشرکتهادرتولیدکاالهایاساسیصاحبابتکارباشند.

3(درصورتیکهشرکتهادارایسرمایههایزیادوقویباشند

۴(بهشرطآنکهشرکتهاقادربهصادراتکاالهایخودبهسایرکشورهاباشند.

در بازار سرمایه ............... موردنیاز خود را از ............... تهیه می کند. درواقع دسترسی به ............... است و همین امر - ۵۹

سرمایه گذاری را آسان تر می کند.

1(تولیدکنندهمستقیمًاسرمایه-مردم-سرمایهراحتتروکمهزینهتر

۲(مصرفکنندهمستقیمًاسرمایه-مردم-سرمایهراحتتروبیهزینه

3(تقاضاکننده-غیرمستقیمسرمایه-صاحبسرمایه-سرمایهراحتتروکمهزینهتر

۴(عرضهکننده-غیرمستقیمسرمایه-سرمایهدار-سرمایهراحتتروکمهزینهتر
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کدام روش به نوعی شریک شدن در مالکیت یک شرکت است و در کدام نوع سپرده گذاری سودی به سپرده گذار تعلق نمی گیرد؟- ۶0

۲(خریدسهام-سرمایهگذاریکوتاهمدت 1(خریدسهام-قرضالحسنه

۴(اوراقمشارکت-قرضالحسنه 3(خریدطال-قرضالحسنه

گزینه در مورد حساب های قرض الحسنه نادرست است؟- ۶۱

1(بهسپردههایاینپساندازسودکمیمیدهند.

۲(بهازایمدتزمانسپردهگذاری،برایمشتریامتیازدریافتوامدرنظرگرفتهمیشود.

3(مقداروامودورۀبازپرداختآنتابعمقدارسپردهومدتزمانسپردهگذاریاست.

۴(بهسپردههایپساندازسودینمیدهند.

به ترتیب کدام گزینه بیانگر مزایا و معایب حساب های سرمایه گذاری بلندمدت هستند؟- ۶۲

1(نرخسوداینسپردههاتاپایاندورهقراردادتغییرینمیکند-اگرنرخسودعمومیافزایشیابد،سوداینحسابهادرحدتوافقشدهباقیمیماند.

۲(معمواًلمقدارحداقلیبایددراینحسابهاباشدتامشمولبستنقراردادودریافتسودگردد-اینسپردهسودباالتریدریافتمیکند.

3(اگرنرخسودعمومیافزایشیابد،سوداینحسابهادرحدتوافقشدهباقیمیماند-معمواًلمقدارحداقلیبایددراینحسابهاباشدتامشمولبستن

قراردادودریافتسودگردد.

۴(پولبهراحتیدردسترسنیستوبایدتاپایاندورهمشخصشدهآنرادرحسابحفظکرد-برداشتپولمشمولجریمهازدسترفتنبخشیازسودمیشود.

 کدام گزینه در رابطه با حساب های سرمایه گذاری بلندمدت درست است؟- ۶۳

1(اگرشماپولسرمایهگذاریشدهراقبلاززمانتوافقیاسررسیدبرداشتکنید،تمامیسودتعیینشدهراازدستمیدهید.

۲(درحسابهایسرمایهگذاریبلندمدتالزماستمقدارمشخصیپولبرایمدتمعینیدربانکسپردهشود.

3(دورهزمانیاینحسابهاازششماهتایکسالمیباشد.

۴(دراینحسابسودمعیناستومدتزمانسپردهگذاریدرمیزانسودتأثیریندارد.

کدام گزینه از ویژگی های حساب های سرمایه گذاری بلندمدت نمی باشد؟- ۶۴

1(مقدارمشخصیپولبرایمدتمعینیدربانکسپردهمیشود.

۲(دورهزمانیاینحسابازیکسالتاچندینسالاست.

3(نرخسودآنهادردورهزمانیمعینشدهتغییرنخواهدکرد.

۴(دراینحسابهاهرچقدرزمانطوالنیتریپولسپردهگذاریشود،سودبیشتریهمبهآنتعلقمیگیرد.

کدام گزینه بیانگر معایب حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت است؟- ۶۵

1(پولدردسترساست،مجبورنیستیدپولتانرابرایزمانخاصیدربانکقراردهید،میتوانیدپولتانرابدونهیچجریمهایبرداشتکنید.

۲(نرخسوداینسپردهمیتواندهمزمانباافزایشنرخسودعمومیبانکهاافزایشیابد-میتوانازخدماتبانکداریالکترونیکاستفادهکرد.

3(میتوانبامقدارخیلیکمیپولاینحسابهارابازکرد-اینحسابهانرخسودکمترینسبتبهحسابهایدیگرپساندازدارند.

دیگر بهحسابهای نسبت نرخسودکمتری اینحسابها یابد- کاهش بانکها نرخسودعمومی کاهش با اینسپردههامیتواندهمزمان نرخسود )۴

پساندازدارند.
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کدام مورد به ترتیب از مزایا و معایب حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت است؟- ۶۶

1(میتوانبامقدارخیلیکمیپول،اینحسابهارابازنمود-میتوانازخدماتبانکداریالکترونیکاستفادهکرد.

۲(اینحسابهانرخسودکمترینسبتبهحسابهایدیگرپساندازدارند-میتوانبامقدارخیلیکمیپول،اینحسابهارابازنمود.

3(میتوانازخدماتبانکداریالکترونیکاستفادهکرد-نرخسوداینسپردههامیتواندهمزمانباافزایشنرخسودعمومیبانکهاافزایشیابد.

۴(نرخسوداینسپردههامیتواندهمزمانباافزایشنرخسودعمومیبانکهاافزایشیابد-نرخسوداینسپردههامیتواندهمزمانباکاهشنرخسودعمومی

بانکهاکاهشیابد.

کدام گزینه در رابطه با حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در بانک ها درست است؟- ۶۷

1(تفاوتدرمیزانسودپرداخت

۲(غیرقابلبرداشتبودنسپردههایکوتاهمدت

3(پرداختسودبهحسابهایکوتاهمدتدرپایاندوره

۴(تعلقسودبهحسابهایبلندمدتدرپایانهرماهنسبتبهمیزانموجودکهبرداشتشدهاست.

کدام گزینه بیانگر تفاوت حساب های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت نمی باشد؟- ۶۸

1(درسپردههایسرمایهگذاریکوتاهمدتواریزبهحسابوبرداشتازآنآزاداست.

۲(درسپردههایسرمایهگذاریکوتاهمدتبانکدرهرماهبهماندهموجودیحسابسودپرداختمیکند.

3(درسپردههایسرمایهگذاریبلندمدتامکانبرداشتازحسابتاپایانهرماهوجودندارد.

۴(درصورتبرداشتازحسابهایسپردهبلندمدتمقداریازسودیکهبانکدرابتداتعهدکردهاستمیکاهد.

کدام گزینه در مورد سپرده گذاری در بانک نادرست می باشد؟- ۶۹

1(بانکهادونوعحسابسرمایهگذاریدارندکهاندکیباهممتفاوتاست.

۲(انواعحسابهایسپردهگذاریبانکعبارتانداز:سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدتوسپردهسرمایهگذاریبلندمدت.

3(بانکهابامبالغیکهدرحسابهایسپردهگذاریجمعمیشود،درطرحهایسودآورازجانبخودسپردهگذاریمیکنند.

۴(سهمسودحاصلازسپردهگذاریبانکهادرطرحهایسودآوراقتصادیبهحسابمشتریانافزودهمیشود.

چگونه می توان دربارۀ میزان پس انداز در هر دوره تصمیم گیری کرد؟- ۷0

1(توجهبهزمانیکهبرایرسیدنبههدفتعیینشدهومقدارممکنپسانداز

۲(باتوجهبهمقدارممکنپساندازبرایهدفموردنظر

3(توجهبهزمانیکهبرایرسیدنبههدفتعیینشدهمشخصمیکنیم.

۴(بایدهمیشهاهدافپساندازرامیانمدتدرنظربگیریم.

کدام عبارت نادرست است؟- ۷۱

1(پساندازکردنبرایآیندهبهمعنیازدستندادنفرصتخرجکردندرزمانحالاست.

۴(پساندازکردن،یعنیبرایرسیدنبهاهدافآینده،بایدازبعضیخریدهایتاندرزمانحالصرفنظرکنید.

3(درپساندازکردن،آنچیزهاییکهشمارهامیکنیدوازآنهاصرفنظرمیکنید،هزینۀفرصتانتخابشمااست.

۴(پسازتعیینهدفپسانداز،نوبتبهبرنامهریزیبرایرسیدنبهآنمیشود.
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کدام گزینه به ترتیب عبارت های زیر را کامل می کند؟- ۷۲

- پس انداز کردن برای آینده به معنی .....................

- وقتی که برای یک هدف پس انداز می کنند ....................

1(بهدستآوردنخرجکردندرزمانحالاست-بهترینگزینهقبلیکهازدستمیدهیدیادآورمفهومهزینۀفرصتاست.

۲(بهدستآوردنفرصتهایتازهاست-بهترینگزینهبعدیکهبهدستمیآوریدیادآورمفهومهزینههایباقیماندهاست.

3(ازدستدادنفرصتخرجکردندرزمانحالاست-بهترینگزینهبعدیکهازدستمیدهیدیادآورمفهومهزینۀفرصتاست.

۴(بهدستآوردنفرصتخرجکردندرزمانآیندهاست-بهترینگزینهقبلیکهازدستمیدهیدیادآورمفهومهزینهثانویهاست.

کدام گزینه به درستی زمان اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را بیان کرده است؟ )به ترتیب از راست به چپ(- ۷۳

1(کمتراز۲ماه-از۲ماهتا3سال-سهسالویابیشتر

۲(از۲ماهتا3سال-سهسالیاکمیبیشتر-پنجسال

3(بیشتراز۲ماه-از۶ماهتا3سال-بینسهتاچهارسال

۴(بیشتراز۶ماه-ازیکسالتا3سال-بین3تا۵سال

کدام عبارت در مورد پس انداز نادرست است؟- ۷۴

1(بعضیاهدافبهسرعتقابلدستیابیهستند.

۲(بعضیاهدافزمانطوالنیترینیازدارند.

3(معمواًلاهدافپساندازرادردورههایکوتاهمدتوبلندمدتتعیینمیکنند.

۴(مردمبرایموفقیتدرپسانداز،بایداهدافشانراتعیینکنند.

مردم برای موفقیت در پس انداز، باید ........................ کنند تا بتوانند چیزهایی را که بیشتر نیاز دارند، ........................ - ۷۵

و کسانی که به ......................... می مانند، هم به آنچه خواسته اند می رسند و هم ................. .

1(اهدافشانراتعیین-دراولویتقراردهند-اهدافخودپایبند-احساسموفقیتدارند.

۲(نیازهایشانراتعیین-تهیهکنند-اهدافخودوابسته-احساسرضایتمیکنند.

3(اهدافشانراتعیین-تهیهکنند-اهدافخودپایبند–احساسخوشحالیمیکنند.

۴(نیازهایشانراتعیین-دراولویتقراردهند-اهدافخودوابسته-احساسموفقیتدارند.

کدام عبارت در مورد موفقیت در پس انداز کردن برای مردم جامعه نادرست است؟ - ۷۶

۲(پایبندبودنبهاهداف 1(اهدافشانرابایدتعیینکنند.

۴(رسیدنبههرچیزیکهامکاندارد. 3(دراولویتقراردادننیازمندیها

یا - ۷۷ می کند  راه اندازی  مشخص  اقتصادی  فعالیت  یک  دارد  قصد  کشور  قانونی  و  رسمی  سازمان های  از  یکی  یا  دولت  وقتی 

به  مبادرت  می تواند  صورت  این  در  کند،  مالی  تأمین  است،  داشته  وجود  تاکنون  که  مشخص  اقتصادی  فعالیت  یک  توسعۀ  برای 

........................ کند. 

۴(انتشارسفته 3(انتشاراسنادخزانه ۲(انتشاراوراقسهام 1(انتشاراوراقمشارکت
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نوعی شریک شدن در مالکیت یک شرکت است:- ۷۸

۴(خریدبورسکاال 3(خریداوراقخزانه ۲(خریداوراقسهام 1(خریداوراقمشارکت

کدام گزینه از معایب حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نیست؟ - ۷۹

1(اگرنرخسودعمومیافزایشیابد،سوداینحسابهادرحدتوافقشدهباقیمیماند.

۲(معمواًلمقدارحداقلیبایددراینحسابهاباشدتامشمولبستنقراردادودریافتسودگردد.

3(برداشتپولقبلاززمانسررسیدمعینمشمولجریمۀازدسترفتنبخشیازسودمیشودوپولبهراحتیدردسترسنیست.

۴(میتوانازخدماتبانکداریالکترونیکاستفادهکرد.

 بانک ها مبالغی را که از سپرده های مردم نزد آن ها جمع می شود، چه می کنند؟- ۸0

1(ازطرفسپردهگذارانپولرابهصورتقرضالحسنهواممیدهندوسودحاصلرابهسپردهگذارانپرداختمیکنند.

۲(آنسپردههارادرطرحهایتجارتیوعمرانیسرمایهگذاریمیکنندوسودحاصلرابینبانکوسپردهگذاریتقسیممیکنند.

3(ازطرفسپردهگذاراندرطرحهایسودآوراقتصادیسرمایهگذاریمیکنندوسهمآنهاازسودرابهاصلسپردهشاناضافهمیکنند.

۴(آنرابهسایرشرکتهایسهامیواممیدهندوبااجازۀسپردهگذاراندرسودوزیانشریکمیشوند.

کدام گزینه دربردارندۀ مفهوم هزینۀ فرصت است؟ - ۸۱

1(مجموعتمامگزینههایموجودکهدرازایهدفپساندازازآنچشمپوشیمیکنید.

۲(مجموعهزینهنهاییکهازآنصرفنظرکردهبودیمتادرآمدمانازمخارجمانبیشترشود.

3(وقتیبراییکهدفپساندازمیکنید،بهترینگزینۀبعدیراازدستمیدهید.

۴(رسیدنبههدفیکهبرایآنپساندازکردیموبعدازدستیابیبابمیلنیستوهزینۀآنازدسترفتهاست.

آقای مرادی به مردی موفق در پس انداز معروف است، کدام گزینه دلیل این موفقیت است؟- ۸۲

1(هموارهاهدافشانراتعیینمیکنندوچیزهاییکهبیشترنیازدارندرادراولویتقرارمیدهند.

۲(سعیمیکننداقتصادیفکرکنندومخارجراحداقلکنندتابتوانندمیزانپساندازراباالببرند.

3(ایشانهموارهبعدازتعیینمخارج،باتوجهبهرقمآنسعیدرافزایشمیزاندرآمدمیکنند.

۴(ایشاندرپایانهرسالمبلغقابلتوجهیپساندازنقدیبهسالبعدمنتقلمیکنند.

از میان جمالت زیر چند جمله صحیح است؟ - ۸۳

الف( نظام های بیمه در کشورهای مختلف اغلب به نظام های بیمه های اجتماعی، نظام بیمه بازرگانی و نظام بیمه بهداشت و سالمت 

تقسیم می شود.

ب( نظام های بیمه در کنار هم به ارتقای رفاه افراد و جامعه؛ حمایت از کسب وکارها در برابر حوادث غیرمترقبه و وضعیت های ناخوشایند 

و تثبیت نظام اقتصادی کمک می کنند. 

پ( خطرپذیری، پایه و اساس نیاز به تهیۀ بیمه است. 

ت( بیمه قراردادی است بین دو شخص که براساس آن یک طرف بیمه گذار و طرف دیگر بیمه شده نامیده می شود. 

۴(سه 3(چهار ۲دو 1(یک
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هر یک از موارد زیر جزء کدام نوع از سرمایه گذاری هستند؟ - ۸۴

الف( شخصی مبلغی پول دارد که می خواهد با آن سرمایه گذاری کند اما درعین حال بتواند هر موقع که خواست پول خود را بدون هیچ 

جریمه ای برداشت کند. 

برای  می تواند  خریدوفروش  قیمت  تفاوت  محل  از  تنها  و  نیست  همراه  منظم  سالیانه  سود  دریافت  با  سرمایه گذاری  از  نوع  این  ب( 

خریدارش سود داشته باشد. 

سرمایه  به  دسترسی  واقع  در  می کند،  تهیه  مردم  از  را  خود  موردنیاز  سرمایه   
ً
مستقیما تولیدکننده  سرمایه گذاری،  از  نوع  این  در  پ( 

راحت تر و کم هزینه تر است. 

ت( در این نوع از سرمایه گذاری پس از انقضای مدت سررسید آن، عالوه بر اصل پول )سرمایه(، سود آن را هم می گیریم.

1(الف(سپردۀسرمایهگذاریکوتاهمدت-ب(خریدطال-پ(خریدسهام-ت(خریداوراقمشارکت

۲(الف(خریدسهام-ب(خریدارز-پ(سپردهسرمایهگذاریبلندمدت-ت(خریداوراقمشارکت

3(الف(سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدتب(خریداوراقمشارکت-پ(خریدسهام-ت(سپردهسرمایهگذاریبلندمدت

۴(الف(خریدسهامب(خریدطالپ(خریدسهام-ت(سپردهسرمایهگذاریبلندمدت

کدام گزینه در ادامۀ جملۀ زیر صحیح نیست؟- ۸۵

»در صورتی که شرکت ها دارای مدیران الیق و توانمند باشند و مردم به عملکرد آن ها اطمینان پیدا کنند، سرمایه های اندک خود را در 

اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند، به این ترتیب ................« 

۲(میزانوارداتوصادراتدرکشورافزایشمییابد. 1(مشکلکمبودسرمایهشرکتحلمیشود.

۴(سطحتولیددرکشورافزایشمییابد. 3(درآمددیگریبهمردماضافهمیشود.

این جمله مربوط به کدام نوع سپرده است؟ - ۸۶

»نرخ سود این سپرده ها می تواند هم زمان با کاهش یا افزایش نرخ سود عمومی بانک ها کاهش یا افزایش یابد.«

۲(سپردۀسرمایهگذاریبلندمدت 1(سپردۀسرمایهگذاریکوتاهمدت

۴(سپردۀسرمایهگذاریقرضالحسنه 3(سپردۀسرمایهگذاریپسانداز

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - ۸۷

عمومی  سود  نرخ  کاهش  با  هم زمان  می تواند  سپرده ها  این  سود  نرخ  بلندمدت:  سرمایه گذاری  سپردۀ  حساب های  مزایای  از  الف( 

بانک ها کاهش یابد.

ب( در سپردۀ سرمایه گذاری بلندمدت اگر قبل از زمان سررسید برداشت شود، بانک به عنوان جریمه مقداری از سودی که ابتدا تعهد 

کرده است از حساب مشتری کم می کند. 

پ( دوره های زمانی سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت از ۶ ماه تا چندین سال است و نرخ سود آن ها در دوره های زمانی معین شده 

تغییر نخواهد کرد. 

ت( بانک ها سه نوع حساب سرمایه گذاری دارند که عبارتند از: سپردۀ سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. 

ث( در حساب های سپردۀ سرمایه گذاری بلندمدت هر چقدر زمان طوالنی تری پول سپرده گذاری شود، سود بیشتری هم به آن تعلق می گیرد. 

۲(الف(ص–ب(غ–ب(غ–ت(ص-ث(غ 1(الف(غ–ب(غ-پ(ص–ت(غ-ث(ص

۴(الف(ص-ب(ص–ب(غ-ت(ص-ث(ص 3(الف(غ–ب(ص-پ(ص–ت(غ-ث(ص
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هر یک از موارد زیر، کدام یک از اهداف کوتاه مدت، بلندمدت یا میان مدت هستند؟ - ۸۸

الف( خانمی که می خواهد یک گوشوارۀ جواهر صد میلیون تومانی را بعد از دو سال پس انداز خریداری کند. 

ب( دختر بچه ای که از آذرماه پس انداز را شروع کرده تا بتواند اوایل بهمن با هفتگی هایش برای پدرش کادوی روز پدر بخرد. 

پ( پسری که برای خرید، کنسول بازی ۶ ماه متوالی دست به پس اندازهایش نزده است. 

ت( آقایی که برای خرید خودرو ۳۸ ماه باید به پس اندازهایش دست نزند. 

1(الف(بلندمدت-ب(میانمدت-پ(کوتاهمدت-ت(میانمدت

۲(الف(میانمدت-ب(میانمدت-پ(میانمدت-ت(میانمدت

3(الف(بلندمدت-ب(کوتاهمدت-پ(کوتاهمدت-ت(بلندمدت

۴(الف(میانمدت-ب(کوتاهمدت-پ(میانمدت-ت(بلندمدت

شخصی سه جا کار می کند، ایشان از شرکت )الف( ماهیانه ۶ میلیون تومان درآمد کسب می کند، از شرکت )ب( که بطور پاره وقت در - ۸۹

آنجا مشغول است سالی ۱۸ میلیون تومان درآمد کسب می کنند و برای شرکت )ج( کار حسابداری انجام می دهد و ماهیانه ۲ میلیون تومان 

دستمزد می گیرد. اگر ایشان در هر ماه معادل ۴ میلیون تومان اجاره پرداخت کند و برای سایر هزینه ها در ماه ۳ میلیون تومان خرج کند و 

بخواهد در پایان سال برای اتاق کار خود یک تلویزیون به قیمت ۱۵ میلیون تومان بخرد. ایشان از نظر زمان چه نوع هدفی دارند؟ 

۴(بدونمدت 3(بلندمدت ۲(میانمدت 1(کوتاهمدت

خانم امینی دبیر درس ادبیات در سه مدرسه تدریس می کنند و در ازای آن ماهانه معادل ۱0 میلیون تومان درآمد کسب می کنند، - ۹0

 ۱۵ میلیون تومان از این راه کسب می کنند. ایشان می خواهند 
ً
ایشان همچنین کار طراحی تست در منزل انجام می دهند و سالی حدودا

برای خود یک اتومبیل به قیمت ۱۱۱ میلیون تومان خریداری کنند. اگر ایشان برای مخارج هر ماه خود از حقوق شخصی شان ۲ میلیون 

تومان کنار بگذارند بعد از گذشت چند ماه می توانند به هدف خود برسند؟

۴(هشتونیمماه ۲(یکماه ۲(نهماه 1(دوازدهماه

در مرحلۀ برنامه ریزی برای رسیدن به هدف، چه مواردی بر تصمیم گیری های ما تأثیر می گذارد؟ - ۹۱

1(باتوجهبهزمانیکهبرایرسیدنبههدفتعیینشدهومقدارممکنپساندازمیتواندربارۀمیزانپساندازدرهردورهتصمیمگیریمیکرد.

۲(باتوجهبهسلیقهومقدارمخارجبرنامهریزینشدهمیتواندربارهمقدارپساندازدرهردورهتصمیمگیریکرد.

3(باتوجهبهمیزاندرآمدوزمانموردنیازبرایدستیابیبههدف،میتواندربارۀمیزانپساندازدرهردورهتصمیمگیریکرد.

۴(باتوجهبهاهمیتهدفومیزانمخارجدرآندوره،میتواندربارۀمقدارپساندازدرهردورهتصمیمگیریکرد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. به بررسی گزینه ها می پردازیم: سسلاوس

گزینه ی ۱: از مزایای حساب های سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت 

گزینه ی ۲: از معایب حساب های سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت 

گزینه ی 3: از مزایای حساب های سپرده ی سرمایه گذاری کوتاه مدت 

گزینه ی ۴: از مزایای حساب های سپرده ی سرمایه گذاری بلندمدت 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( به دلیل حضور بانک ها در سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق استفاده از عقود اسالمی مجاز برای اعطای تسهیالت مالی به مشتریان خود، که در 

بخش واقعی اقتصاد است، سود بانکی )علی الحساب یا قطعی( اعطایی به سپرده گذاران در قانون، ربا تلقی نشده است. 

ب( بورس با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم است. 

ج( بخش دولتی شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، 

رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( بانک های مسکن یا کشاورزی بانک های تخصصی هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کنند. 

ب( حیازت: برداشت مستقیم محصول آماده طبیعت و مالکیت آن )بدون این که کاری روی آن انجام شود(. مثال: بهره برداری از علف مراتع، چوب 

جنگل ها، معادن و یا ماهی دریاها 

ج( برخی کشورها و سازمان های بین المللی از معیارها و شاخص های توسعه برای تحمیل الگوهای غربی سوءاستفاده می کنند، به طوری که گاهی 

توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی شده است. از سوی دیگر الگوهای توسعه به طور معمول به تفاوت های بومی و محلی کشورها و هم چنین به تاریخ، 

فرهنگ، باورها و ارزش های اجتماعی آن ها توجه الزم را ندارد. 

د( درآمدها گاهی قابل ثبت نیست، به همین دلیل اقتصاددانان برای به دست آوردن شکاف درآمدی، شکاف هزینه ای را محاسبه می کنند. در این حالت 

هزینه ی خانوار نماینده ای از درآمد آن است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسلاوس

الف( اغلب مردم پس اندازهایی دارند و مایل هستند آن ها را در اموری به کارگیرند که عاید مناسبی داشته باشد. از سوی دیگر، افراد به تنهایی امکانات و 

سرمایه الزم و تخصص و توان انجام دادن این کار را ندارند.

صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز تجاری نیز برای تأسیس این گونه واحدها و گسترش دادن فعالیت های خود به منابع مالی نیازمندند. در قدیم، اشخاص 

پس اندازها یا مال به دست آمده از ارث را وارد سرمایه گذاری می کردند و یا از افراد دارای اعتبار یا بانک ها قرض می گرفتند، پس مردم برای حفظ ارزش، 

پس اندازها را در بازار سرمایه و مالی سرمایه گذاری می کنند. 

ب( بازپرداخت این گونه استاد، اغلب بیش از یک سال طول می کشد، به همین دلیل، آن ها را جزء اسناد اعتباری بلند ملت قرار می دهند. 

پاسخنامه تشریحی

دهم
درس چهاردهم )فصل چهارم(
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. سسلاوس

الف( بورس با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. 

ب( اولین کار برای سرمایه گذاری در بورس گرفتن شناسه ی معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها است.

تعیین مبلغ برای سرمایه گذاری در سهام به عهده ی خریدار می باشد. 

برگه سهم از طرف فروشنده به منظور تضمین و همین طور برای تأمین مالی به خریدار داده می شود. 

پ( براساس قانون، بانک ها به دو طریق می توانند کسب درآمد کنند: 

۱( »به صورت مستقیم«: از طریق سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و عمرانی 

۲( »به صورت غیرمستقیم«: اعطای تسهیالت مالی به اشخاص تحت ۱۱ عقد اسالمی مجاز 

ت( مهم ترین مشکل پول فلزی »محدود بودن میزان طال و نقره ی در دسترس بشر« بود؛ چرا که با »افزایش تولیدات و مبادالت« به پول بیشتری نیاز بود. 

ث( نرخ افزایش حقوق را باید با نرخ تورم مقایسه کنیم تا پی ببریم افزایش حقوق، اسمی یا واقعی است؟ در آغاز

باید نرخ تورم را به دست آوریم. 

=  نرخ تورم                                                                          × 100  

= نرخ تورم  − × ⇒4200 3500
3500 100 = نرخ تورم  %20   

است. کاهش یافته   %۵ واقع  در  آنان  خرید  قدرت  و  کارمندان  حقوق  پس  است،   %۱۵ کارمندان  حقوق  افزایش  نرخ  ولی  است   %۲۰ تورم   نرخ 

) %20 % %5− =15 (

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسلاوس

= ارزش پولی مسکوکات  × =3
4 800 600 واحد پولی   

سپرده ی دیداری + سپرده ی غیر دیداري + اسکناس + مسکوکات + قرض الحسنه = نقدینگی   

سپرده ی دیداری + سپرده ی غیر دیداری + ۸۰۰ + ۶۰۰ + 7۵۰ = ۴۲3۰   

⇒ = سپرده ی دیداری + سپرده ی غیر دیداری  − + +4230 750 600 800( )  

 = − =4230 2150 واحد پولي 2080  

سپرده ی غیر دیداری + ارزش پول موجودی حساب های قرض الحسنه = شبه پول   

⇒ سپرده ی غیر دیداری + 7۵۰ = ۱۶3۰  = سپرده ی غیر دیداری  − =1630 750 880 واحد پولی   

⇒ سپرده ی پس انداز + سپرده ی مدت دار = سپرده ی غیر دیداری  = +880 560 سپرده ی پس انداز   

⇒ = سپرده ی پس انداز  − =880 560 320 واحد پولی   

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسلاوس

= ارزش پولی مجموع مسکوکات )الف  × =3
4 2400 1800 واحد پولی   

واحد پولی ۲۵۰۰ = مجموع سپرده های دیداری و غیر دیداری مردم )ب  

واحد پولی ۸۵۰ = ارزش پولی سپرده های جاری )دیداری مردم  

 ⇒ واحد پولی ۱۶۵۰ = ۸۵۰ - ۲۵۰۰ = سپرده های غیر دیداری   

⇒ سپرده های مدت دار + سپرده های پس انداز = سپرده های غیر دیداري سپرده های مدت دار + 7۲۰ = ۱۶۵۰   

شاخص قیمت های آغاز سال - شاخص قیمت های پایان سال
شاخص قیمت های آغاز سال
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 ⇒ واحد پولی ۹3۰ = سپرده های مدت دار   

ارزش پولی حساب های قرض الحسنه + سپرده های غیر دیداری = شبه پول )ج   

واحد پولی 3۰۰۰ = ۱3۵۰ + ۱۶۵۰ = شبه پول   

)مسکوکات، اسکناس ها و سپرده های جاری مردم( پول = حجم کل پول )نقدینگی( )د  

سپرده های غیر دیداری + حساب های قرض الحسنه( شبه پول +   

واحد پولی ۸۰۵۰ = 3۰۰۰ + ۱۸۰۰ + ۲۴۰۰ + ۸۵۰ = حجم کل پول )نقدینگی(  

گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشریح عبارت های نادرست:سسلاوس

الف( تقسیم بندی مذکور مربوط به سپرده های غیر دیداری است. 

ج( بورس و فعالیت های آن سرمایه های الزم برای اجرای پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. در حالت رکود اقتصادی، که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش یافته و تولیدکنندگان انگیزه تولید و ایجاد سسلاوس
اشتغال را از دست داده اند، بانک مرکزی با سیاست پولی انبساطی می تواند برای کوتاه مدت مشکل را حل کند و با خرید اوراق مشارکت، پول به جامعه 
تزریق کند. دولت ها برای مدیریت کالن اقتصاد کشور و اجرای وظایف خود بسته سیاست های مالی را اجرا می کنند که از دو ابزار درآمدها و مخارج دولت 
تشکیل شده است. افزایش در مخارج جاری یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ های مالیاتی با پایه های مالیاتی )سیاست مالی انبساطی( بهترین راه، تحریک 
تقاضای کل است که در مواقع رکود می تواند رونق را به بازار برگرداند. سیاست مالی انقباضی )کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات( هم در مواقع تورم 

با کاهش تقاضای کل در اقتصاد، موجب ثبات اقتصادی می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. صادرکننده سهام شرکت سهامی است. شرکت های سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم می شوند که فقط سوسلاوس
شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروشند. شرکتی که خواستار پذیرش در بورس است و شرایط الزم را نیز دارد، 
می تواند تقاضای پذیرش خود را به همراه مدارک موردنیاز به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه کند. این شرکت پس از بررسی اولیه، مدارک را برای 

هیئت پذیرش می فرستد و این هیئت پس از بررسی دقیق وضعیت شرکت، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای آن اقدام می کند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( بانک ها تحت یازده عقد اسالمی مجاز می توانند به اشخاص تسهیالت مالی اعطا کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری ها شرکت 

جویند؛ به این ترتیب، بانگ اسالمی از حالت واسطه گری خارج می شود و به نهادی فعال در عرصه تولید و اقتصاد کشور تبدیل می شود. این عقود مجاز 

عبارت است از: 

۱( قرض الحسنه ۲( مضاربه 3( مشارکت مدنی ۴( مشارکت حقوقی ۵( فروش اقتصادی ۶( معامالت سلف 7( اجاره به شرط تملیک ۸( جعاله ۹( مزارعه 

۱۰( مساقات ۱۱( خرید دین 

ب( بانک ها به منظور عملیات اعطای وام و اعتبار، اسناد مختلفی تهیه کرده اند تا ضمن ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان بتوانند طلب خود را از وام گیرنده 

دریافت کنند. این اسناد قابل انتقال است و صاحبان آن ها می توانند قبل از سررسید، آن ها را به دیگران منتقل کنند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فعالیت های بازار سرمایه در اقتصاد جامعه آثار و نتایج بسیاری دارد، از جمله:سسسلاوس

- از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری را در جامعه افزایش می دهد. 

- بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار، و معامالت بازار سرمایه را تنظیم می کند. 

- با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از توسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. 

- با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید اقتصادی در کاهش نرخ تورم مؤثر است.

- بورس و فعالیت های مربوط به آن، سرمایه های الزم اجرای پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. بازار سرمایه هم محل عابدی و هم خطر )ریسک( است. به همین دلیل افراد باید فقط سرمایه های مازاد خود را سسسلاوس

بیاورند و به بورس نگاه کوتاه مدت نکنند. همچنین بهتر است که به اصطالح همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارند و سبد سهام تشکیل دهند. 

در غیر این موارد احتمال ضرر می رود. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خرید دین: طبق این قرارداد، بانک ها می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و سسسلاوس

خدماتی را تنزیل کنند. 

مساقات: قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می دهد. 

مزارعه: طبق این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت، سود حاصل 

بین دو طرف تقسیم می شود.

معامالت َسلَف: بانک محصوالت تولیدی آینده بنگاه ها را پیش خرید می کند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجازه به بانک ها که بر اساس عقود اسالمی )مثل مضاربه و جعاله( به سسسلاوس

فعالیت های واقعی اقتصادی هم بپردازند، اغلب بانک ها در ایران هم زمان، بانک سرمایه گذاری هم هستند.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( شرکتی که خواستار پذیرش در بورس است و شرایط الزم را نیز دارد، می تواند تقاضای پذیرش خود را به همراه مدارک موردنیاز به شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران ارائه کند. 

ب( گاهی به مواردی مثل سفته، چک، پول، برات، حوالجات، تمبر و... در زبان مردم، اوراق بهادار گفته می شود که کارکرد آن ها تضمین تعهدات است 

نه تأمین مالی. 

ج( فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند و بفروشند. 

د( تهیه ی دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهده ی بانک مرکزی است. 

هـ( در بورس های کاال بیشتر کاالهای واسطه ای و مواد خام و اولیه مثل گندم، جو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت و برخی مواد شیمیایی مورد معامله 

قرار می گیرد. 

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه ی شرکت های سهامی جدید را تأمین یا سسسلاوس
قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن ها شرکت می شود. تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی ۱: عبارات این گزینه بیانگر عقد اسالمی »مشارکت مدنی« است. 

گزینه ی 3: عبارات این گزینه بیانگر عقد اسالمی »مضاربه« است.

گزینه ی ۴: عبارات این گزینه بیانگر عقد اسالمي »مزارعه« است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. به ترتیب عبارات صورت سؤال به اسناد اعتباری بلندمدت، اسناد اعتباری کوتاه مدت، اسناد اعتباری کوتاه مدت سسسلاوس
و اسناد اعتباری بلندمدت اشاره دارد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( صحیح است. 

ب( نادرست است. فرایند خلق شبه پول یا خلق اعتبار مشابه چاپ پول متفاوت است. 

ج( نادرست است. در هیچ جای دنیا اجازه ی فعالیت آزاد انتفاعی به بانک ها داده نمی شود. 
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د( صحیح است. 

هـ( نادرست است. با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسالمی قرن سوم تا هشتم هجری و سپس در اروپا در قرون شانزدهم 

و هفدهم میالدی، نیاز به پول و خدمات بیش تر شد.

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

الف( بانک تجاری صرفاً نقش آسان سازی مبادالت را دارد. )مثل بانک ملی( 

ب( بانک های مسکن با کشاورزی، بانک های تخصصی هستند که در ایران بیشتر نقش بانک تجاری را ایفا می کنند.

ج( سپرده ی پس انداز حسابی است که پول مشتری برای ملتی نامعین در آن نگه داری می شود اما مشتری می تواند با مراجعه به بانک، موجودی این 

حساب را در هر زمان که بخواهد دریافت کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. سسسلاوس

واحد پولی ۱۲۵۰ =  سپرده های دیداری + سپرده های غیر دیداری = میزان بدهی بانک به مشتریانش )الف  

23 =  میزان سپرده ی دیداری میزان سپرده ی غیر دیداری   

⇒ 23 + سپرده ی غیر دیداری  واحد پولی ۱۲۵۰ = سپرده ی غیر دیداری   

 53 = سپرده ی غیر دیداری  ⇒125 واحد پولی 7۵۰ = سپرده ی غیر دیداری    

= سپرده ی دیداری )ب  × =2
3 750 واحد پولی 500  

سپرده ی پس انداز + سپرده ی مدت دار = سپرده ی غیر دیداری  

= سپرده ی مدت دار 7
8 سپرده ی پس انداز   

= سپرده ی غیر دیداری 7
8 سپرده ی پس انداز + سپرده ی پس انداز   

⇒ =750 15
8 23 سپرده پس انداز  ⇒ واحد پولی ۴۰۰ = سپرده پس انداز   

= سپرده مدت دار )د  × =7
8 400 350 واحد پولی   

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند، سسسلاوس
»سیاست های پولی« هستند. 

در حالت رکود اقتصادی که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، معموالً سیاست های انبساطی اعمال می شود. 

در حالت رکود، بانک مرکزی با خرید اوراق مشارکت، نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. تشریح عبارات نادرست:سسسلاوس

- اولین مرکزی که تشکیل شد صرافی ها بودند. رونق روزافزون کار صرافی ها، آن ها را به نهادی مهم در اقتصاد تبدیل کرد که نام آن، بانک شد. 

- زمانی که پول طال و نقره رایج بود، پشتوانه ی پول، همان طال و نقره ی موجود در خود پول بود. اما امروزه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و 

الکترونیکی که در دست افراد یا در حساب آن هاست، پشتوانه ای جز قدرت اقتصادی کشور ندارد. 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. در شاخص دهک ها مردم را به ۱۰ گره جمعیتی مساوی تقسیم می کنند.سسسلاوس

در این ده طبقه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر است، پس ۱۰ درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارد. 

امروزه در بیشتر کشورها مجلس نمایندگان وظیفه ی تصویب بودجه را به عهده دارد. پس از تصویب الیحه ی بودجه در مجلس شورای اسالمی، این 

الیحه به قانون بودجه تبدیل می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. از جمله پیامدهای مطلوب سرمایه گذاری در بورس این است که مردم در سرمایه و سود شرکت ها سهیم سسسلاوس

می شوند و انگیزه آن ها برای سرمایه گذاری افزایش می یابد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بانک ها می باید ماهیتاً نهادی غیرانتفاعی و صرفاً با هدف ارائه ی خدمات به فعاالن اقتصادی باشد و در هیچ جای سسسلاوس

دنیا اجازه فعالیت آزاد انتفاعی به بانک ها داده نمی شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه ۲ مربوط به فعالیت بانک ها است. سسسلاوس

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( حسابداری ملی شاخه ای از مطالعات اقتصادی است که به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح ملی می پردازد؛ مثاًل میزان 

تولید کاال و خدمات را در جامعه بررسی می کند. 

ب( بورس با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. 

ج( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضا کاهش و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

الف( واردات کاالهای خارجی به مصرف کنندگان امکان می دهد که از کاالهای گوناگون و ارزان استفاده کنند ؛ زیرا کاالهای خارجی در صورتی وارد 

کشور می شوند که از کاالهای مشابه داخلی ارزان تر و مرغوب تر باشند یا مشابه آن ها در داخل تولید نشود.

ب( در صورتی کشوری می تواند به وضعیت استقالل و استحکام اقتصادی نزدیک تر شود که راه های تأمین کاالهای وارداتی با بازارهای فروش کاالهای 

صادراتی خود را گوناگون کند و.... در غیر این صورت از وضعیت استقالل اقتصادی دور می شود. 

ج( دولت، شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح های عمرانی کشور، اوراق مشارکت منتشر می کنند. 

د( قیمت سرمایه که به صاحبان آن تعلق می گیرد، سود است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

الف( ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یک کاال یا خدمت نهایی ایجادشده و در هر مرحله نسبت به مرحله ی قبل، ارزش محصول افزایش می یابد.

ب ( انسان خالص اشیاء نمی باشد، بلکه فقط با تغییر در مواد و محیط پیرامون خود قادر به تولید می باشد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. عبارت مندرج در گزینه ۱ نادرست است. سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

مشارکت مدنی: قراردادی بازرگانی که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی )از جمله بانک( سرمایه

نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می آمیزند. 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سپرده های دیداری، سپرده هایی است که موجودی آن ها به محض این که مشتری مطالبه کند، باید به او یا هر سسسلاوس
کس دیگری که او بخواهد، پرداخت شود. در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی برای رفع مشکالت با گسترش فعالیت های اقتصادی خود به امکانات 
مالی نیاز پیدا می کنند، ممکن است به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند. افراد یا مؤسسات خصوصی با خرید این اوراق، ضمن دریافت سود علی الحساب 
در فواصل زمانی مشخص شده، اصل طلب خود را در زمان سررسید دریافت می کنند. بازپرداخت این گونه اسناد، اغلب بیش از یک سال طول می کشد؛ 

به همین دلیل، آن ها را جزء اسناد اعتباري بلندمدت قرار می دهند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بی مباالتی و یا سوءاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی سسسلاوس
و اعتبارسنجی آن ها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد تا دولت ها براي جلوگیري از بروز این گونه مشکالت به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر 

عهده گیرند. فکر سپردن قشر پول به یک بانک مرکزی از اینجا شکل گرفت. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی برای رفع مشکالت یا گسترش فعالیت های اقتصادی خود به امکانات مالی نیاز پیدا می کنند، ممن است به 

انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند. افراد یا مؤسسات خصوصی با خریدن این اوراق، ضمن دریافت سود علی الحساب در فواصل زمانی مشخص شده، اصل 

طلب خود را در زمان سررسید دریافت می کنند. 

بازپرداخت این گونه استاد، اغلب بیش از یک سال طول می کشد، به همین دلیل، آن ها را جزء اسناد اعتباری بلندمدت قرار می دهند. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

توضیح سایر گزینه ها: 

۱- نمی توان با پس انداز اندک و در کوتاه مدت وارد بازار سرمایه شد. 

3- اما قطعی نیست. 

۴- به طور مستقیم از مردم سرمایۀ خود را تهیه می کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

= درآمد + =10 17 27  

= مقدار سپرده گذاری ÷ =27 2 13 500/  

175000 13500 12 96÷ = ⇒/ میان مدت   

12 96 4 3 24/ /÷ = ⇒ بیش از سه ماه   

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بیمه روشی است برای انتقال خطرپذیری که در آن بیمه گذار یا بیمه شده، نگرانی ناشی از احتمال وقوع یک سسسلاوس

زیان بزرگ را با پرداخت حق بیمه معامله می کند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خطرپذیری عبارت است از: شانس وقوع یک خطر یا یک حادثۀ بد.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. خطرپذیری پایه و اساس نیاز به تهیه بیمۀ است. سوسلاوس

بیمه گذار نام دیگر بیمه شده می باشد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بیمۀ نگرانی ناشی از خطر وقوع حادثه را از زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی دور می کند و به بیمه گذاران سسسلاوس

آرامش خاطر می دهد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیمه گذار به ازای حق بیمه پرداخت شده، انتظار دارد، بیمه گر در صورت وقوع خطری که در قرارداد بیمه سسسلاوس

نوشته شده، خسارت او را پرداخت کند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معموالً این سه نظام بیمه در کنار یکدیگر به ارتقای رفاه افراد و جامعه، حمایت از کسب وکارها در برابر حوادث سسسلاوس

غیرمترقبه و وضعیت های ناخوشایند و تثبیت نظام اقتصادی کمک می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در بسیاری از کشورهای جهان، نظام های بیمه به منظور جبران پیامدهای ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده سسسلاوس

به وجود آمده اند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سرمایه گذاری های مولد سرمایه گذاری هایی اند که به ظرفیت تولیدی کشور با ایجاد کارخانجات و شرکت های سسسلاوس

جدید یا توسعه ظرفیت آن ها کمک می کنند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مشکل دیگر خرید طال، برای اقتصاد کشور است. در این صورت پول هایی که می توانست صرف سرمایه گذاری های سسسلاوس

مولد در اقتصاد شود، در چیزی مثل طال منجمد می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. خرید طال برخالف خرید سهام به پول خیلی زیادی نیاز ندارد و البته هر زمان هم قابل فروش است.سوسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. کسی که اوراق مشارکت می خرد هرزمانی که بخواهد می تواند آن را بفروشد، این امر در مورد سهام صادق است سسسلاوس

که وقتی کسی سهام می خرد، دیگر نمی تواند هر وقت که خواست از مدیر کارخانه بخواهد که سرمایۀ او را پس دهد.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. عالوه بر آنکه به این اوراق مالی، برحسب فعالیت اقتصادی مرتبط، سودی تعلق می گیرد، قابل خرید و فروش سسسلاوس

نیز هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دولت یا یکی از سازمان های رسمی و قانونی کشورسسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. قیمت اولیه در روی هر ورقه سهم توسط شرکت پذیره نویسی مشخص می شود.سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. به قیمت اولیه که شرکت برای بار اول می فروشد، قیمت اسمی می گویند و قیمت ثانویه، قیمت بازار است که سسسلاوس

صاحب سهام در تاالر بورس اوراق بهادار در معرض فروش قرار می دهد.
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. سهام دو نوع قیمت دارد: قیمت اولیه و ثانویهسسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در صورتی که شرکت ها دارای مدیران الیق و توانمند باشند و مردم به عملکرد آن ها اطمینان پیدا کنند، سسسلاوس

سرمایه های اندک خود را که به تنهایی نمی توانند کاری انجام دهند در اختیار آن ها قرار می دهند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

- خرید سهام نوعی شریک شدن در مالکیت یک شرکت است. 

- بانک های قرض الحسنه به سپرده های پس انداز سودی نمی دهند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بانک های قرض الحسنه به سپرده های پس انداز سودی نمی دهند؛ بلکه به ازای مدت زمان سپرده گذاری، برای سسسلاوس

مشتری امتیاز دریافت وام در نظر می گیرند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

مزیت  نرخ سود این سپرده ها تا پایان دوره قرارداد تغییری نمی کند. 

معایب  اگر نرخ سود عمومی افزایش یابد، سود این حساب ها در حد توافق شده باقی می ماند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

توضیحات سایر گزینه ها: 

۱- مقدار معینی از سود تعیین شده را از دست می دهید. 

3- دورۀ زمانی از شش ماه تا چند سال 

۴- در این حساب ها هرچه زمان طوالنی تر باشد میزان سود افزایش می یابد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. دورۀ زمانی این حساب ها از شش ماه تا چندین سال است.سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

مزیت  نرخ سود این سپرده ها می تواند هم زمان با افزایش نرخ سود عمومی بانک ها افزایش یابد. 

عیب  نرخ سود این سپرده ها می تواند هم زمان با کاهش نرخ سود عمومی بانک ها کاهش یابد

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. تفاوت حساب های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در میزان سود پرداختی به آن ها و برخی شرایط دیگر است.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سپردۀ سرمایه گذاری بلندمدت امکان برداشت از حساب تا پایان هر دوره سرمایه گذاری )یک ساله یا بیشتر( سسسلاوس

وجود ندارد.
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با مبالغی که در هر دو نوع حساب سپرده جمع می شود در طرح های سودآور اقتصادی از طرف سسسلاوس گزینه 3 پاسخ صحیح است. بانک ها 

سپرده گذاران شرکت می کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. باتوجه به زمانی که برای رسیدن به هدف تعیین شده و مقدار ممکن پس انداز، می توان درباره میزان پس انداز سوسلاوس

در هر دوره تصمیم گیری کرد.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پس انداز کردن برای آینده به معنی از دست دادن فرصت خرج کردن در زمان حال است.سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

- پس انداز کردن برای آینده به معنی از دست دادن فرصت خرج کردن در زمان حال است. 

- وقتی که برای یک هدف پس انداز می کنید بهترین گزینه بعد که از دست می دهید یادآور مفهوم هزینه فرصت است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

- زمان الزم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت کمتر از ۲ ماه است. 

- زمان الزم برای رسیدن به اهداف میان مدت از ۲ ماه تا 3 سال است. 

- زمان الزم برای رسیدن به اهداف بلندمدت سه سال و یا بیشتر است

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

معموالً اهداف پس انداز را در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعیین می کنند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مردم برای موفقیت در پس انداز، باید اهدافشان را تعیین کنند تا بتوانند چیزهایی را که بیشتر نیاز دارند، در سسسلاوس

اولویت قرار دهند. کسانی که به اهداف خود پایبند می مانند، هم به آنچه خواسته اند می رسند و هم احساس موفقیت دارند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مردم برای موفقیت در پس انداز، باید اهدافشان را تعیین کنند تا بتوانند چیزهایی را که بیشتر نیاز دارند، در سسسلاوس

اولویت قرار دهند. کسانی که به اهداف خود پایبند می مانند، هم به آنچه خواسته اند می رسند و هم احساس موفقیت دارند.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. یکی از راه های تأمین مالی، انتشار اوراقی است که به آن اوراق مشارکت می گویند. سسسلاوس

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. خرید سهام نوعی شریک شدن در مالکیت یک شرکت است. سسسلاوس

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از مزایای حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت است. سسسلاوس

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بانک ها با مبالغی که در هر دو نوع حساب سپرده جمع می شود، در طرح های سودآور اقتصادی از طرف سوسلاوس
سپرده گذاران شرکت می کنند و سهم آن ها از سود را به اصل سپرده شان می افزایند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. وقتی برای یک هدف پس انداز می کنیم، بهترین گزینه بعدی که از دست می دهیم، هزینه فرصت است. سسسلاوس

در گزینۀ »۱« گفته مجموع »هزینه ها« که اشتباه است. 
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 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. مردم برای موفقیت در پس انداز، باید اهدافشان را تعیین کنند تا بتوانند چیزهایی را که بیشتر نیاز دارند، در سسسلاوس

اولویت قرار دهند، کسانی که به اهداف خود پایبند می مانند، هم به آنچه خواسته اند می رسند و هم احساس موفقیت دارند.

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

الف( نظام های بیمه 

نظام های بیمه اجتماعی

نظام های بیمه تعاونی

نظام های بیمه بازرگانی 

ت( بیمه قراردادی است بین دو شخص که بر اساس آن یک طرف تحت عنوان بیمه گذار یا بیمه شده به طرف دیگر که بیمه گر )شرکت بیمه( نامیده 

می شود حق بیمه پرداخت می کند. 

 گزینه ۱ پاسخ صحیح است. سسسلاوس

الف( حق برداشت هر زمان که بخواهد  سپرده ی سرمایه گذاری کوتاه مدت 

ب( همراه نبودن با دریافت سود سالیانه منظم  خرید طال 

ب( سرمایه گذاری آسان  خرید سهام 

ت( خرید اوراق مشارکت

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. درصورتی که شرکت ها دارای مدیران الیق و توانمند باشند و مردم به عملکرد آن ها اطمینان پیدا کنند، سسسلاوس

سرمایه های اندک خود را که به تنهایی نمی توانند انجام دهند در اختیار آن ها قرار می دهند، به این ترتیب:

۱- مشکل کمبود سرمایه شرکت حل می شود. 

۲- درآمد دیگری به مردم اضافه می شود. 

3- سطح تولید در کشور افزایش می یابد. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. جملۀ باال از ویژگی های سپردۀ سرمایه گذاری کوتاه مدت است که نرخ سود عمومی بانک ها رابطه مستقیم با سسسلاوس

نرخ سود دریافتی سپرده گذار دارد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.سسسلاوس

- جملۀ الف از معایب سپرده گذاری کوتاه مدت است.

- جمله ت: در حساب های سپردۀ سرمایه گذاری در نوع حساب داریم: ۱( کوتاه مدت ۲( بلندمدت

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. زمان رسیدن به هدف موردنظر برای: سسسلاوس

اهداف کوتاه مدت  کمتر از دو ماه 

اهداف میان مدت  از ۲ ماه تا 3 سال 

اهداف بلندمدت  از 3 سال یا بیشتر 
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گزینه ۲ پاسخ صحیح است.سسسلاوس

جمع درآمدها:

= درآمد ساالنه حاصل از کار کردن در شرکات الف × =6 000 000 12 72 000 000, , , ,  

= درآمد ساالنه حاصل از کار کردن در شرکت ب 18 000 000, ,  

= :درآمد ساالنه حاصل از کار کردن در شرکت ج × =2 000 000 12 24 000 000, , , ,  

= مجموع درآمد سالیانه فرد 114 000 000, ,  

جمع مخارج:

4 000 000 12 48 000 000, , , ,× = هزینه اجاره سالیانه   

3 000 00 12 36 000 000, , , ,× = سایر هزینه ها    

84 000 000, ,  

= میزان پس انداز ساالنه − =114 000 000 84 000 000 30 000 000, , , , , , تومان   

ایشان بعد از ۶ ماه که از سال بگذرد می توانند تلویزیون را بخرند پس یک هدف میان مدت است. 

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.سوسلاوس

= حقوق حاصل از تدریس در سال  × =10 000 000 12 120 000 000, , , , تومان   

= مجموع درآمد ساالنه خانم امینی + =120 000 000 15 000 000 135 000 000, , , , , , تومان   

= مجموع مخارج ساالنه ایشان × =2 000 000 12 24 000 000, , , , تومان   

= پس انداز ساالنه − =135 000 000 24 000 000 111 000 000, , , , , , تومان   

111 000 000 111 000 000 1, , , ,÷ =  

بعد از گذشت یک سال می توانند اتومبیل موردنظر را خریداری کنند. اما در سؤال پرسیده بعد از گذشت چند ماه پس می شود ۱۲ ماه.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. پس از تعیین هدف پس انداز، نوبت به برنامه ریزی برای رسیدن به آن می شود. با توجه به زمانی که برای رسیدن سسسلاوس
به هدف تعیین شده و مقدار ممکن پس انداز می توان دربارۀ میزان پس انداز در هر دوره تصمیم گیری کرد.


