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هاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

اقتصاد کنکور انسانی
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5443:کد کتاب

ر دشوانسبتاًهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

هاي زیر صحیح است؟ موارد کدام گزینه در پاسخ به پرسش-1
هدف علم اقتصاد چیست؟) الف
.است…یکی از علل اهمیت روزافزون مسائل اقتصادي در جهان امروز، ) ب
زمان اسالم به دنیا و آخرت است؟حدیث، مبین توجه همکدام آیه یا ) ج
. اي هستندکاالهاي سرمایه…کاالهاي بادوام ) د

تـأثیر عوامـل   ) کارگیري بهترین روش جهـت اسـتفاده از منـابع و امکانـات خـویش ب     راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و به) الف) 1
ازاعم ) ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی اآلخره حسنه د) هاي زندگی ملل جي جنبهاقتصادي بر همه

ربنـا آتنـا فـی الـدنیا     ) هاي زندگی ملل جي جنبهتأثیر عوامل اقتصادي بر همه) تخصیص منابع محدود به نیازهاي مادي نامحدود ب) الف) 2
يزیرمجموعه) حسنه و فی اآلخره حسنه د

اعم از) معاش له ال معاد له دمن ال) آموزش راه انتخاب بهتر به انسان ج) تخصیص منابع محدود به نیازهاي مادي نامحدود ب) الف) 3
آمـوزش راه  ) کارگیري بهتـرین روش جهـت اسـتفاده از منـابع و امکانـات خـویش ب      راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و به) الف) 4

يزیرمجموعه) من ال معاش له ال معاد له د) انتخاب بهتر به انسان ج

د؟شونچه تعداد از موارد زیر، خدمات محسوب می-2
» بخش، پیراهن، خانه، عمل جرّاحی، ساندویچ، لوستر، تیرآهن، طرح سؤال، کتابقرص آرام«

1 (52 (73 (24 (8

ترتیب درکدام گزینه درست آمده است؟توضیح مربوط به هر مورد، به-3
»نان، لباسي شخصی،رایانهي حقوقی، سی دي آموزش زبان انگلیسی، تابلو فرش نفیس، کولر منزل، مشاوره«

اي، کاالي ضروري، کاالي ضرورياي، خدمات، خدمات، کاالي سرمایهکاالي تجملی، کاالي سرمایه) 1
کاالي لوکس، کاالي بادوام، خدمات، کاالي مصرفی، کاالي بادوام، کاالي ضروري، کاالي ضروري ) 2
کاالي لوکس، کاالي ضروري، خدمات، خدمات، کاالي بادوام، کاالي مصرفی، کاالي بادوام ) 3
اي، کاالي ضروري، کاالي لوکساي، کاالي مصرفی، کاالي تجملی، کاالي آموزشی، کاالي سرمایهکاالي سرمایه) 4

در ایـن رابطـه،   » .کنـد داري میانداز کرده، یک خودرو و یک دوچرخه خریمیلیون تومان پولی که پس20شخصی با «-4
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام

.ي فرصت خرید خودرو، دوچرخه استهزینه) 1
.ي فرصت خرید دوچرخه، خودرو استهزینه) 2
.اندي فرصت وجود ندارد؛ چون هر دو کاال خریداري شدهدر این مثال هزینه) 3
.ي فرصت خرید خودرو و دوچرخه، موتورسیکلت استهزینه) 4

1594711/93%46%83

144547/92%53%79

146108/92%37%79

144547/92%11%78
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هاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

اقتصاد کنکور انسانی
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5443:کد کتاب

ر دشوانسبتاًهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

هاي زیر صحیح است؟ موارد کدام گزینه در پاسخ به پرسش-1
هدف علم اقتصاد چیست؟) الف
.است…یکی از علل اهمیت روزافزون مسائل اقتصادي در جهان امروز، ) ب
زمان اسالم به دنیا و آخرت است؟حدیث، مبین توجه همکدام آیه یا ) ج
. اي هستندکاالهاي سرمایه…کاالهاي بادوام ) د

تـأثیر عوامـل   ) کارگیري بهترین روش جهـت اسـتفاده از منـابع و امکانـات خـویش ب     راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و به) الف) 1
ازاعم ) ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی اآلخره حسنه د) هاي زندگی ملل جي جنبهاقتصادي بر همه

ربنـا آتنـا فـی الـدنیا     ) هاي زندگی ملل جي جنبهتأثیر عوامل اقتصادي بر همه) تخصیص منابع محدود به نیازهاي مادي نامحدود ب) الف) 2
يزیرمجموعه) حسنه و فی اآلخره حسنه د

اعم از) معاش له ال معاد له دمن ال) آموزش راه انتخاب بهتر به انسان ج) تخصیص منابع محدود به نیازهاي مادي نامحدود ب) الف) 3
آمـوزش راه  ) کارگیري بهتـرین روش جهـت اسـتفاده از منـابع و امکانـات خـویش ب      راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و به) الف) 4

يزیرمجموعه) من ال معاش له ال معاد له د) انتخاب بهتر به انسان ج

د؟شونچه تعداد از موارد زیر، خدمات محسوب می-2
» بخش، پیراهن، خانه، عمل جرّاحی، ساندویچ، لوستر، تیرآهن، طرح سؤال، کتابقرص آرام«

1 (52 (73 (24 (8

ترتیب درکدام گزینه درست آمده است؟توضیح مربوط به هر مورد، به-3
»نان، لباسي شخصی،رایانهي حقوقی، سی دي آموزش زبان انگلیسی، تابلو فرش نفیس، کولر منزل، مشاوره«

اي، کاالي ضروري، کاالي ضرورياي، خدمات، خدمات، کاالي سرمایهکاالي تجملی، کاالي سرمایه) 1
کاالي لوکس، کاالي بادوام، خدمات، کاالي مصرفی، کاالي بادوام، کاالي ضروري، کاالي ضروري ) 2
کاالي لوکس، کاالي ضروري، خدمات، خدمات، کاالي بادوام، کاالي مصرفی، کاالي بادوام ) 3
اي، کاالي ضروري، کاالي لوکساي، کاالي مصرفی، کاالي تجملی، کاالي آموزشی، کاالي سرمایهکاالي سرمایه) 4

در ایـن رابطـه،   » .کنـد داري میانداز کرده، یک خودرو و یک دوچرخه خریمیلیون تومان پولی که پس20شخصی با «-4
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام

.ي فرصت خرید خودرو، دوچرخه استهزینه) 1
.ي فرصت خرید دوچرخه، خودرو استهزینه) 2
.اندي فرصت وجود ندارد؛ چون هر دو کاال خریداري شدهدر این مثال هزینه) 3
.ي فرصت خرید خودرو و دوچرخه، موتورسیکلت استهزینه) 4

1594711/93%46%83

144547/92%53%79

146108/92%37%79

144547/92%11%78
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5443:کد کتاب
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.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

هاي زیر صحیح است؟ موارد کدام گزینه در پاسخ به پرسش-1
هدف علم اقتصاد چیست؟) الف
.است…یکی از علل اهمیت روزافزون مسائل اقتصادي در جهان امروز، ) ب
زمان اسالم به دنیا و آخرت است؟حدیث، مبین توجه همکدام آیه یا ) ج
. اي هستندکاالهاي سرمایه…کاالهاي بادوام ) د

تـأثیر عوامـل   ) کارگیري بهترین روش جهـت اسـتفاده از منـابع و امکانـات خـویش ب     راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و به) الف) 1
ازاعم ) ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی اآلخره حسنه د) هاي زندگی ملل جي جنبهاقتصادي بر همه

ربنـا آتنـا فـی الـدنیا     ) هاي زندگی ملل جي جنبهتأثیر عوامل اقتصادي بر همه) تخصیص منابع محدود به نیازهاي مادي نامحدود ب) الف) 2
يزیرمجموعه) حسنه و فی اآلخره حسنه د

اعم از) معاش له ال معاد له دمن ال) آموزش راه انتخاب بهتر به انسان ج) تخصیص منابع محدود به نیازهاي مادي نامحدود ب) الف) 3
آمـوزش راه  ) کارگیري بهتـرین روش جهـت اسـتفاده از منـابع و امکانـات خـویش ب      راهنمایی انسان براي انجام بهترین انتخاب و به) الف) 4

يزیرمجموعه) من ال معاش له ال معاد له د) انتخاب بهتر به انسان ج

د؟شونچه تعداد از موارد زیر، خدمات محسوب می-2
» بخش، پیراهن، خانه، عمل جرّاحی، ساندویچ، لوستر، تیرآهن، طرح سؤال، کتابقرص آرام«

1 (52 (73 (24 (8

ترتیب درکدام گزینه درست آمده است؟توضیح مربوط به هر مورد، به-3
»نان، لباسي شخصی،رایانهي حقوقی، سی دي آموزش زبان انگلیسی، تابلو فرش نفیس، کولر منزل، مشاوره«

اي، کاالي ضروري، کاالي ضرورياي، خدمات، خدمات، کاالي سرمایهکاالي تجملی، کاالي سرمایه) 1
کاالي لوکس، کاالي بادوام، خدمات، کاالي مصرفی، کاالي بادوام، کاالي ضروري، کاالي ضروري ) 2
کاالي لوکس، کاالي ضروري، خدمات، خدمات، کاالي بادوام، کاالي مصرفی، کاالي بادوام ) 3
اي، کاالي ضروري، کاالي لوکساي، کاالي مصرفی، کاالي تجملی، کاالي آموزشی، کاالي سرمایهکاالي سرمایه) 4

در ایـن رابطـه،   » .کنـد داري میانداز کرده، یک خودرو و یک دوچرخه خریمیلیون تومان پولی که پس20شخصی با «-4
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام

.ي فرصت خرید خودرو، دوچرخه استهزینه) 1
.ي فرصت خرید دوچرخه، خودرو استهزینه) 2
.اندي فرصت وجود ندارد؛ چون هر دو کاال خریداري شدهدر این مثال هزینه) 3
.ي فرصت خرید خودرو و دوچرخه، موتورسیکلت استهزینه) 4

1594711/93%46%83

144547/92%53%79

146108/92%37%79

144547/92%11%78



9
سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

5443:کد کتاباقتصاد کنکور انسانی

جاي رفتن به سینما و تماشاي یک فیلم، براي مطالعه، یادگیري و افـزایش دانـش و   آموز از فرصتی که در اختیار دارد، بهدانشیک - 5

که فردي مبلغی پول در اختیار دارد، آن پول را به خرید لبـاس و سـایر ملزومـات اختصـاص     کند یا زمانیمهارت خود استفاده می

» ي فرصـت هزینه«تواند یک از موارد میدر این رابطه، کدام. شودتوانست آن را بخرد، محروم میدهد و از داشتن کتابی که میمی

تلقی شود؟

.خرید لباسی که نیاز به خرید آن نبوده است) 1

.ها اضافه و غیرقابل استفاده بوده استتر آنملزوماتی که بیش) 2

.که به مطالعه، یادگیري و افزایش دانش و مهارت اختصاص داده شده استزمانی) 3

.میسر نشده استرفتن به سینما و دیدن فیلم که ) 4

این وجه مشترك در روش . گرددهاي علوم مشاهده میي شاخهي دانشمندان در همههاي خاصی در روش مطالعهشباهت-6

مطالعه چیست؟

هاي مورد مطالعهي علت و معلولی بین پدیدهیافتن رابطه) 1

کشف امکانات موجود در جهان) 2

از منابعي بهینههاي ممکن براي استفادهیافتن بهترین راه) 3

ي اقتصادي در مطالعات علمیکارگیري اندیشهبه) 4

است؟نادرستکدام گزینه -7

.اي هستندي کاالهاي سرمایهکاالهاي بادوام زیرمجموعه) 1

.اي نام دارندرسند، کاالهاي واسطهکاالهایی که مستقیماً به مصرف خانوارها نمی) 2

.کنددست آوردن کاالها، پول پرداخت نمیانسان تنها براي به) 3

.تجملی دو مفهوم مقابل هم هستندکاالهاي ضروري و) 4

عبارات کدام گزینه، با موارد زیر، مطابقت دارد؟ترتیببه-8

»اياي ـ کاالي مصرفی ضروري ـ کاالي واسطهاي ـ کاالي سرمایهخدمات واسطه«

مشاور حقوقی ـ ساختمان تجاري ـ پوشاك ـ چرم) 2نان ـپزشکی ـ بولدزر ـ آرددندان) 1

مسکونی ـ خوراك ـ آردمشاور مالی ـ ساختمان ) 4ورق آهن ـ تراکتور ـ میوه ـ الستیک خودرو) 3

آید؟یک از موارد زیر، جزئی از تولید ناخالص داخلی ایران به حساب میکدام-9

.دریافتی یک مهندس ایرانی که در آفریقا اقدام به ساخت یک سد کرده است) 1

.پردازدفعالیت فرد آلمانی که در ایران ساکن است و به تعمیر لوازم خانگی خود می) 2

.کندایران کار میآالت در دریافتی یک مهندس ژاپنی که براي راه اندازي ماشین) 3

.رودکار میي نان در ایران بهارزش آردي که در تهیه) 4

172959/93%35%77

144547/92%55%73

144547/92%34%73

153738/93%28%69

146108/92%26%65
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هاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

اقتصاد کنکور انسانی
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5443:کد کتاب

هاي زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟پاسخ درست و کامل پرسش- 10
. مردم یک جامعه است» سطح زندگی«چنین و هم» قدرت اقتصادي و مادي«ي دهندهنشان» …«) الف
شود، چه نام دارد؟ است و در طول یک سال نصیب اعضاي جامعه می» درآمدي«ي اقالم مختلف چه که دربرگیرندهآن) ب

ي شاخص از آن کدام است؟ و دو نمونه
رسانند خرند و به مصرف میمی» کنندگانمصرف«کنند یا تولید و به بازار، عرضه می» تولیدکنندگان«کاالهایی را که ) ج

کنند و براي تولید کاالهاي دیگر مورد استفاده ها را خریداري میآن» تولیدکنندگان«کاالهایی را که . گویندمی» …«
. نامندمی» …«دهند قرار می

ي خدمات و کاالهایی که مردم یک کشور در طول یک سال چه باشد باید ارزش همه» …«ي چه هدف محاسبهچنان) د
. اند محاسبه شودلید کردهدر داخل و چه خارج از کشور تو

هاي فرسوده شده اختصاص سرمایه» هاي جایگزینیهزینه«در طول یک سال باید قسمتی را به » کلّ تولید جامعه«از ) هـ
گویند؟ چه میبه آن» اصطالح اقتصادي«در . دهیم

کنند و این تولید را با هم جمع میي هر مرحله ازارزش افزوده» تولید کلّ جامعهيمحاسبه«هاي یک از روشدر کدام) و
است؟» ارزش نهایی محصول تولیدشده«رقم برابر با 

تولیـد  ) اي، دنهایی ـ واسـطه  ) درآمد صاحبان مشاغل آزاد، جبگیران ـ درآمد ملّی ـ درآمد حقوق ) میزان تولید کاال و خدمات، ب) الف) 1
روش تولید) ي استهالك، وهزینه) ملّی، هـ

) گیـرد، ج تعلّـق مـی  » سـرمایه «ناخالص ملّی ـ درآمد صاحبان سـرمایه ـ سـودي کـه بـه       تولید ) تفوق صادرات بر واردات، ب) الف) 2
ايروش هزینه) ي نهایی، وهزینه) تولید داخلی، هـ) اي ـ نهایی، دواسطه

ك و مسـتغالت،  االجاره ـ درآمد صـاحبان امـال   بها یا مالتولید ناخالص داخلی ـ اجاره ) غنا و فراوانی منابع طبیعی و اقتصادي، ب) الف) 3
روش درآمدي) ي ثابت، وهزینه) تولید ناخالص داخلی، هـ) اي، داي ـ واسطهسرمایه) ج

هـا و  درآمـد سـرانه ـ دسـتمزدها ـ سـودي کـه نصـیب شـرکت         ) هاي اقتصـادي، ب استفاده از تکنولوژي مدرن در تمام بخش) الف) 4
روش استفاده از سال پایه و قیمت ثابت) ي متغیر، وهزینه) ملّی، هـي تولید سرانه) اي، دتکمیلی ـ واسطه) شود، جمؤسسات می

شود؟یک از عوامل زیر، موجب تفاوت بین دو شاخص تولید ناخالص ملّی و تولید ناخالص داخلی میکدام- 11

هاي استهالكهزینه) 2ي زیاد به کشورورود سرمایه) 1
ايکاالهاي واسطه) 4ورود کاالهاي قاچاق زیاد به کشور) 3

توانـد  کـدام گزینـه مـی   . گذاري احتیاج استمیلیارد ریال سرمایه100برداري از یک سد، به حدود براي ساخت و بهره- 12
برداري از این سد باشد؟ي فرصت بهرههزینه

ي نیروگاه از منافع سد تأسیس شدهي استفادهي برق در نتیجهارزان شدن هزینه) 1
تأسیس دو مدرسه با امکانات آموزشی مناسب) 2
داري از سدهاي نگههزینهي عالوهمیلیارد ریال به100) 3
قدرت کنترل و استفاده از نیروي جریان آب) 4

با توجه به این دو واقعیت . ها را برآورده سازدي حیات ناگزیر است آنانسان در زندگی خویش نیازهایی دارد که براي ادامه- 13
منابع در عین محدودیت دسترسی قابلیت مصارف متعدد « و » نیازهاي نامحدود آدمی«مهم مطرح در علم اقتصاد، یعنی 

اي مواجه خواهیم شد و در این شرایط، براي حصول بهترین نتیجه کدام نوع هزینه را باید مورد با چه مسئله» هابه آن
توجه خاص قرار داد؟

هاي کلانتخاب ـ هزینه) 2هاي تولیدبندي نیازها ـ هزینهاولویت) 1
هاي ثابتبندي نیازها ـ هزینهاولویت) 4هاي فرصتانتخاب ـ هزینه) 3
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5443:کد کتاباقتصاد کنکور انسانی

هایی را طراحی و اجرا کرد و سیاستي اقتصاد براي رسیدن به هدفی خاص، توان در عرصهبه کدام دلیل، امروزه می) الف- 14
ي بینی برخی مشکالتی که ممکن است در عرصهتوان با پیشچنین، میهم. بینی نمودها را از قبل پیشنتایج اجراي آن

هاي زیر، در رابطه با تعریف یک از گزینهکدام) ها طراحی کرد؟ بهایی را براي جلوگیري از بروز آناقتصاد بروز کند، روش
تواند فرصت زمانی را که در اختیار دارد، به سینما رفتن و تماشاي یک فیلم آموزي میدانش) است؟ جنادرستم اقتصاد عل

صورت سینما بگیرد، در اینبه یا مطالعه و یادگیري و افزایش دانش و مهارت اختصاص دهد، چنانچه وي تصمیم به رفتن 
کدام است؟» رفتهي فرصت ازدستهزینه«

علم اقتصـاد، علـم تخصـیص منـابع نامحـدود بـه نیازهـاي        ) هاي اقتصادي، ببین پدیده» ماهیت روابط علّت و معلولی«کشف ) الف) 1
افزایش مهارت و دانش) ج. محدود است

هـا، رفتارهـاي فـردي و    ي بهترین انتخـاب علم اقتصاد با ارائه) و طی مراحل تکمیلی آن، ب» علم اقتصاد«گیري و تکامل شکل) الف) 2
قیمت بلیت سینما) ج. کندجمعی انسان را مدیریت می

هـایی اسـت کـه    زوکار انتخـاب علم اقتصاد، علم شناخت فرآیند حاکم بـر سـا  ) ي دانشمندان اقتصاد بر مطالعات علمی، بتکیه) الف) 3
یادگیري و تماشاي یک فیلم) ج. کندچگونگی تخصیص منابع نامحدود را مشخص می

گیـري  ي چگـونگی انتخـاب و تصـمیم   علم اقتصـاد دربـاره  ) هاي اقتصادي، ببین پدیده» ماهیت روابط علّت و معلولی«کشف ) الف) 4
افزایش مهارت و دانش) ج. کندانسان در زندگی اقتصادي خویش مطالعه می

کند؟کدام مورد در حسابداري ملّی صدق می- 15

.شودخانه، یک فعالیت تولیدي محسوب میتعمیر بخاري منزل توسط صاحب) 1
.اي استارزش کاالهاي نهایی در بطن کاالهاي واسطه) 2
.وجه اشتراك و افتراق دارند» تولید ملّی«و » تولید داخلی«) 3
. شودهاي مقیم آن کشور نمیتولید داخلی شامل تولید خارجی) 4

ولی او . تواند کار کند و ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان درآمد کسب کندآموزي پس از پایان تحصیالت متوسطه میدانش- 16
:فرصت براي او عبارت است ازيهزینه. ادامه دهد) سال4(گیرد که به تحصیالت خود تا پایان مقطع کارشناسی تصمیم می

.  کندتري که بعد از اخذ مدرك کارشناسی کسب میدرآمد بیش) 1
2 (, ,72 000 .تومان پولی که از آن صرف نظر کرده است000
3 (, ,18 000 .دست آوردتوانست از طریق کارکردن بهتومان پولی که می000
.ي تحصیل چیزي از دست نداده استي فرصت وجود ندارد؛ زیرا فرد با ادامههزینه) 4

هاي زیر است؟کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش- 17
است؟نادرستکدام مورد » واقعیت«در رابطه با ) الف
باید با صرف » ي اسالمیجامعه«داند، بدین سبب می» ارزش«رشد و تعالی فکري و روحی انسان را » تفکر اسالمی«) ب

:براي تحقّق این امر الزم است. رشد و تعالی انسان، اسباب پیشرفت او را فراهم سازدامکانات کافی در جهت 
ترین ابزارها در ي یکی از مهمبه مثابه» …«: خود است باید بهدنبال حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی اي بهاگر جامعه) ج

. این مسیر توجه کند
شود؟ نیازهاي انسان از چه طریقی برطرف می) د

؟ نیستي دانشمندان علوم مختلف در روش مطالعه» هاي خاصشباهت«کدام مورد جزء ) هـ
:سازدي آن نیازهایش را برطرف میوسیلهکند و بهخریداري می» پول«چه که انسان در مقابل آن) و

) ج. تأسیسات اقتصـادي و صـنعتی صـورت گیـرد    » بنیاد«اي در جهت هاي ارزندهگذاريسرمایه) ب. است» نامحدود«نیازهاي انسان ) الف) 1
» علّـت و معلـولی  «و یـافتن روابـط   گیري، جسـتجو پی) کسب ثروت و استفاده از آن، هـ) ي گسترده از منابع و امکانات اقتصادي، داستفاده

.کاالي مصرفی است) هاي مورد مطالعه، وبین پدیده
تـرین میـزان را   یا بیش» رفاه«آن نیست که انسان با استفاده از منابع و امکانات بتواند سطح باالتري از » مالك بهترین بودن«به یقین ) الف) 2

) رشد و پیشـرفت اقتصـادي، د  ) ج. صورت پذیرد» نهادهاي فرهنگی«هاي عظیمی براي تأسیس گذاريسرمایه) ب. دست آوردبه» تولید«از 
» فیزیکـی «فقـط در اشـیاي   ) استفاده از ابزارهاي خـاص و انجـام آزمایشـات در فضـایی خـاص، و     ) حصوالت و دریافت خدمات، هـمصرف م

. شودخالصه نمی
ي اسـتفاده از منـابع اقتصـادي    رویهجلوي افزایش بی» اهداف اقتصادي اسالم«با توجه به ) ب. است» محدود«منابع و امکانات موجود ) الف) 3

داشـتن  ) ي جهـان، د و گسترش ارتباط علمی و فنّی خود با ممالـک پیشـرفته  » تکنولوژي مدرن«استفاده از ) ج. ر گسترده گرفته شودطوبه
.خدمات است) آوري اطالعات، وانجام مشاهدات و جمع) درآمد و هزینه کردن آن، هـ

نیستند، لذا انسان ابتدا، باید به آن گروه از نیازهـاي خـود کـه اولویـت     انسان » نامحدود«منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهاي ) الف) 4
اقتصـاد و  «بـراي حمایـت از   » تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و صنعتی«گذاري شایسته از تشویق و ارزش) ب. تري دارند، بپردازدبیش

انـداز کـردن آن،   کسب سود و پـس ) در جامعه، د» فرهنگینهادهاي «هاي عظیم براي تأسیس گذاريسرمایه) ج. به عمل آید» تولید داخلی
.محصوالت و مواد مختلف است) بندي و بعد ارزیابی نظریات مطرح شده، وطبقه) هـ

114507/93%29%61
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اقتصاد کنکور انسانی
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5443:کد کتاب

باشند؟هریک از مطالب زیر بیانگر چه مفهومی میترتیببه- 18
ترین نیاز این است که سرپناهی داشته اند، اساسیترین امکانات زندگی محرومها که از ابتداییبراي گروهی از انسان«) الف

باشند تا در آن از گزند سرما، گرما و درندگان مصون بمانند و نیز غذاي مختصري داشته باشند که با آن رفع گرسنگی 
تري کنند که به امکانات رفاهی بیششود، همین افراد احساس میکنند، اما وقتی این نیازها تا حد مقبول برطرف می

» .نیاز دارند
».منابعی که باید در خدمت آبادانی و افزایش سطح رفاه انسان قرار گیرد ممکن است صرف کشتار و جنگ افروزي شود«) ب
هاي تولیدي شرکت کند و هم به شکل نیروي نظامی تواند در فعالیتبخشی از نیروي کار موجود در یک جامعه، هم می) ج

.در خدمت تأمین امنیت کشور باشد

.منابع و امکانات نامحدود، قادر به رفع نیازهاي محدود انسان نیستند) قابلیت مصارف متعدد منابع، ج) ب. ناپذیر استانسان موجودي سیري) الف) 1
ي اسـتفاده «محـدودیت منـابع بـه سـبب     ) ب. کنـد مـی انسان از منابع و امکانات موجود در جهان براي رفع نیازهـاي خـود اسـتفاده    ) الف) 2

.منابع و امکانات نامحدود، قادر به رفع نیازهاي محدود انسان نیستند) ، ج»نادرست
قابلیت مصارف متعدد منابع) ، ج»ي نادرستاستفاده«محدودیت منابع به سبب ) ب. ناپذیر استانسان موجودي سیري) الف) 3
قابلیت مصارف متعدد منابع) قابلیت مصارف متعدد منابع، ج) ب. کندامکانات موجود در جهان براي رفع نیازهاي خود استفاده میانسان از منابع و ) الف) 4

شوند؟ي تولید ناخالص داخلی ایران، در حسابداري ملی محاسبه میچند مورد از موارد زیر، هنگام محاسبه- 19
یک دوچرخه توسط دو فرد چینی در ایران، تعمیر کولر همسایه در خر، تولیدفروش سیستم پخش ماشین سرقتی به مال«

»ي تولید تلویزیون، تولید پوشاك یک ایرانی در هندازاي دریافت پول، فروش المپ تصویر به کارخانه

چهار) 4دو ) 3سه) 2یک ) 1

چنین از این مواد ریال تولید کند، هم30مجموع ارزش هایی بهعروسکي پالستیک،تواند از مواد اولیهاي میتولیدکننده- 20
تواند اتومبیل بخرد یا آن را صرف خرید خانه دارد مییا با پولی که در اختیار . تولید کندتواند ظروف آشپزخانه،میاولیه، 

در این صورت کدام گزینه درست است؟. کند

.پردازدفرصت خرید اتومبیل، پولی است که بابت خرید آن میيهزینه) 1
.استنظر کردهها صرفاي است که از تولید آنفرصت خرید خانه، ظروف آشپزخانهيهزینه) 2
.آورددست میها بهآن، پولی است که از فروشفرصت تولید ظروف آشپزخانهيهزینه) 3
.استنظر کردهها صرفاي است که از تولید آنفرصت تولید عروسک، ظروف آشپزخانهيهزینه) 4

سال تحصیل در دانشگاه شامل هاي یکهزینه. خواهد بین کارکردن و رفتن به دانشگاه یکی را انتخاب کندشخصی می- 21
,نام به میزاني ثبتهزینه ,1 000 ,ي خرید کتاب و ملزومات به میزانریال، هزینه000 ,2 000 ي رفت ریال و هزینه000

,و آمد برابر ,3 000 ,سال کار کند، درآمد خالصی معادلاما اگر این شخص یک . ریال است000 ,5 000 ریال خواهد 000
سال تحصیل در دانشگاه براي شخص مذکور کدام است؟ ي فرصت یکنههزی. داشت

.آیدوجود میسال تحصیل، براي فرد بههاي اضافی که در طی یکهزینه) 1
.سال تحصیل در دانشگاه باید بپردازدهایی که در طول یکمجموع هزینه) 2
3 (, ,5 000 .استنظر کردهریال درآمد خالصی که از آن صرف000
.تواند کسب کندسال تحصیل در دانشگاه میدانشی که در طی یک) 4

ي اسالمی، ارتقـاي سـطح   ي مصرفی غیراسالمی، افزایش مصرف و رفاه زیاد و هدف جامعههدف جامعه«این مطلب که - 22
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یک از موارد ذیل است؟ي کدام، دربردارنده»استفرهنگی و تعالی فکري انسان 

هاي الهیحد و حصر بودن نعمتناسازگار نبودن فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بی) 1
ي علم اقتصاد و تعالیم اسالمیهاي اولیهفرضتقابل بین پیش) 2
الگوي مصرف اسالمیعدم ناسازگاري فرض نامحدود بودن نیازهاي انسان با ) 3
.کندحد و حصر و نامحدود معرفی میهاي الهی را بیاسالم ضمن تأکید بر قناعت و محدود کردن نیازهاي انسان، نعمت) 4

:دهدکه تصویري از اقتصاد یک جامعه را نشان میزیربا توجه به نمودار - 23
ي تولیـد  ي روش درآمدي در محاسبهدهندهکدام مسیر نشان) الف

کل است؟
این تصویر شامل چند عضو است؟ کدام عضو، مالک عوامل تولید است؟) ب
است؟عناوین عوامل تولید کدام) ج

کار، سرمایه، زمین) عضو ـ خانوارها، ج3) ، ب1ي مسیر شماره) الف) 1
زمین، عامل کار، منابع طبیعی) عضو ـ دولت، ج3) ، ب3ي مسیر شماره) الف) 2
سرمایهمنابع طبیعی، عامل کار، ) عضو ـ خانوارها، ج2) ، ب1ي مسیر شماره) الف) 3
تکنولوژي، سرمایه، سرزمین) هاي اقتصادي، جعضو ـ بنگاه2) ، ب3ي مسیر شماره) الف) 4

بایـد بـا صـرف    » ي اسالمیجامعه«داند، بدین سبب می» ارزش«رشد و تعالی فکري و روحی انسان را » تفکر اسالمی«- 24
…براي تحقّق این امر الزم است . رشد و تعالی انسان، اسباب پیشرفت او را فراهم سازدامکانات کافی در جهت 

.صورت پذیرد» نهادهاي فرهنگی«هاي عظیمی براي تأسیس گذاريسرمایه) 1
.به عمل آید» اقتصاد و تولید داخلی«براي حمایت از » تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي و صنعتی«گذاري شایسته از تشویق و ارزش) 2
.تأسیسات اقتصادي و صنعتی صورت گیرد» بنیاد«اي در جهت ارزندههاي گذاريسرمایه) 3
.طور گسترده گرفته شودي استفاده از منابع اقتصادي بهرویهجلوي افزایش بی» اهداف اقتصادي اسالم«با توجه به ) 4

هاي براي توجیه واقعیت»ي نظریاتارائه«هاي مورد مطالعه، بین پدیده» روابط علّت و معلولی«وجوي در رابطه با جست- 25
مورد مطالعه، بعد از کدام مرحله قرار دارد؟

یافتهارزیابی مطالعات انجام) 4آوري اطالعاتجمع) 3هابندي یافتهطبقه) 2انجام مشاهدات) 1
:دهدکه تصویري ساده از اقتصاد یک جامعه را نشان میزیربا توجه به نمودار - 26

است؟ نادرستعناوین کدام دو مسیر ) الف
اي مربوط ي تولید کل جامعه به روش هزینهمحاسبه) ب

مسیر است؟به کدام 
کننده و هم یک از اعضاي این نمودار هم مصرفکدام) ج

مالک عوامل تولیدند؟  

خانوارها) ، ج3مسیر ) ، ب2و 1) الف) 2خانوارها) ، ج4مسیر ) ، ب2و 1) الف) 1
هاي اقتصاديبنگاه) ، ج2مسیر ) ، ب4و 3) الف) 4هاي اقتصاديبنگاه) ، ج4مسیر ) ، ب4و 3) الف) 3

156978/92%12%56

1670611/92%41%55

141837/94%24%55

135197/93%21%55

123871/93%41%55

وجوه پرداختی به تولید) 1(

وجوه پرداختی براي ) 3(
خدماتکاالها و

کاالها و خدمات) 4(

عوامل تولید) 2(
خانوارها

هاي بنگاه
اقتصادي

عوامل تولید) 2(

وجوه پرداختی براي کاالها و خدمات) 4(

کاالها و خدمات) 3(

وجوه پرداختی به ) 1(
عوامل تولید

خانوارهاهاي اقتصاديبنگاه



14
هاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

اقتصاد کنکور انسانی
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5443:کد کتاب

شود؟خالص داخلی میکدام یک از موارد زیر منجر به افزایش تولید- 27

.ي داخلی در دو سال گذشته تولید کرده استي ارزش کاالهایی که یک کارخانهمحاسبه) 1

ي تحصیلمهاجرت افراد شاغل در کشور به خارج براي ادامه) 2

ها به مهدکودكجاي سپردن بچهتوسط مادران بهتربیت فرزندان) 3

هاي استهالك کاهش هزینه) 4

است؟نادرستهاي زیر، یک از گزینهکدام- 28

گذاري براي تأسیس نهادهاي فرهنگی اسـت، تقـابلی   ي اسالمی با توجه به ارزشش، محتاج سرمایهبا در نظر گرفتن این حقیقت که، جامعه) 1

.نداردفرض علم اقتصاد و اعتقاد اسالمی، وجود بین پیش» محدود یا نامحدود بودن نیازها«در مورد 

فرض علـم اقتصـاد و نظـر اسـالم، در مـورد      ي درست از منابع و افزایش سطح دانش بشر و عدم اسراف، عوامل رفع تقابل بین پیشاستفاده) 2

.باشدمی» محدود یا نامحدود بودن نیازها«

.افزایش مصرف، رفاه زیاد و تجمالت استي غیراسالمی، ي اسالمی، ارتقاي سطح فرهنگی و تعالی فکري است و هدف جامعههدف جامعه) 3

» نیازهـا «ي غیراسـالمی، در مـورد   ي غیراسالمی، نیازهاي مادي خود را کنترل کند و به فکر تعالی باشد، تقابل بین نظـر اسـالم و جامعـه   اگر جامعه) 4

.شودرفع می

هاي زیر است؟کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش- 29

هایی را طراحی و ي اقتصاد براي رسیدن به هدفی خاص، سیاستتوانند در عرصهامروزه اقتصاددانان میبه چه دلیل ) الف 

بینی برخی مشکالتی کـه ممکـن اسـت در    چنین با پیشبینی کنند و همها را از قبل پیشاجرا کرده و نتایج اجراي آن

ها طراحی کنند؟هایی را براي جلوگیري از بروز آني اقتصاد بروز کند، روشعرصه

ها مورد مصرف قرار شوند، بلکه در طول زمان خدمات ارائه شده از سوي آنبرخی کاالهاي مصرفی خودشان مصرف نمی) ب

.گویندمی…گیرد؛ به این کاالها در اقتصاد می

هاي بادوامکاال) هاي اقتصادي با تکیه بر مطالعات علمی خود، بکشف ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده) الف) 1

کاالهاي بادوام) فراهم آمدن امکان استفاده از ابزارهاي خاص علوم دیگر، ب) الف) 2

ايهاي سرمایهکاال) بهاي اقتصادي با تکیه بر مطالعات علمی خود،و معلولی بین پدیدهکشف ماهیت روابط علت) الف) 3

کاالهاي لوکس) فراهم آمدن امکان استفاده از ابزارهاي خاص علوم دیگر، ب) الف) 4

149568/93%36%54

178048/94%9%52

153738/94%29%50
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سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

5443:کد کتاباقتصاد کنکور انسانی

ر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

هایی را طرّاحی و اجرا کرد و نتایج ي اقتصاد براي رسیدن به هدفی خاص، سیاستتوان در عرصهبه کدام دلیل، امروزه می- 30

ي اقتصاد بینی برخی مشکالتی که ممکن است در عرصهپیشتوان با چنین، میبینی نمود؛ همها را از قبل پیشاجراي آن

ها طراحی کرد؟هایی را براي جلوگیري از بروز آنبروز کند، روش

ي دانشمندان اقتصاد بر مطالعات علمیتکیه) 1

و طی مراحل تکمیلی آن» علم اقتصاد«گیري و تکامل شکل) 2

هاي اقتصاديبین پدیده» ماهیت روابط علّت و معلولی«کشف ) 3

»تجربیعلوم«هاي علمی همانند سایر علوم از جمله استفاده از روش) 4

ریال 1000تن گندم با ارزش هر تن 40هاي کشاورزي خود را به کشت گندم اختصاص داده و از این راه کشوري زمین- 31

ریال 500تن با ارزش هر تن 50داد، ها را به کشت نیشکر اختصاص میتولید کرده است، در حالی که اگر همین زمین

این کشور برابر با کدام گزینه است؟تولید گندم در » ي فرصتهزینه«. کردتولید می

ریال15000) 2ریال25000)1

ریال65000) 4ریال40000) 3

:دهد، که تصویري ساده از اقتصاد یک جامعه را نشان میزیربا توجه به نمودار - 32

چه نام دارد و در چه مسیري قرار گرفته است؟» عوامل تولید«پرداختی به وجوه ) الف

چیست و در کدام مسیر واقع شده است؟» عوامل تولید«عناوین ) ب

مربوط به کدام مسیر است؟» کاالها و خدمات«وجوه پرداختی براي ) ج

مالک عوامل تولیدند؟» اقتصاد جامعه«کدام عضو ) د

کدام است؟» اقتصاد جامعه«تصویر ، »اشخاص حقوقی«) هـ

هاي اقتصاديبنگاه) خانوارها هـ) د. 4مسیر ) ج. 1کار، سرمایه و زمین، مسیر ) ب. 2مسیر . مزد، سود و اجاره) الف) 1

هـاي  بنگـاه ) خانوارهـا هــ  ) د. 3مسـیر  ) ج. 2کار، سرمایه، منـابع طبیعـی، مـدیریت و تکنولـوژي، مسـیر      )ب. 1مسیر . مزد، سود، بهره و اجاره) الف) 2

اقتصادي

هاي اقتصاديبنگاه) خانوارها هـ) د. 3مسیر ) ج. 4کار، سرمایه و زمین، مسیر ) ب. 2مسیر . مزد، سود و اجاره) الف) 3

هـاي  بنگـاه ) خانوارهـا هــ  ) د. 4مسـیر  ) ج. 2ه، منابع طبیعی، مدیریت و تکنولوژي، مسیر کار، سرمای) ب. 1مسیر . مزد، سود و اجاره) الف) 4

اقتصادي

135197/93%28%49

158711/93%21%49

144547/92%30%48
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5443:کد کتاباقتصاد کنکور انسانی
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ي اقتصاد بینی برخی مشکالتی که ممکن است در عرصهپیشتوان با چنین، میبینی نمود؛ همها را از قبل پیشاجراي آن

ها طراحی کرد؟هایی را براي جلوگیري از بروز آنبروز کند، روش

ي دانشمندان اقتصاد بر مطالعات علمیتکیه) 1

و طی مراحل تکمیلی آن» علم اقتصاد«گیري و تکامل شکل) 2

هاي اقتصاديبین پدیده» ماهیت روابط علّت و معلولی«کشف ) 3

»تجربیعلوم«هاي علمی همانند سایر علوم از جمله استفاده از روش) 4

ریال 1000تن گندم با ارزش هر تن 40هاي کشاورزي خود را به کشت گندم اختصاص داده و از این راه کشوري زمین- 31

ریال 500تن با ارزش هر تن 50داد، ها را به کشت نیشکر اختصاص میتولید کرده است، در حالی که اگر همین زمین

این کشور برابر با کدام گزینه است؟تولید گندم در » ي فرصتهزینه«. کردتولید می

ریال15000) 2ریال25000)1

ریال65000) 4ریال40000) 3

:دهد، که تصویري ساده از اقتصاد یک جامعه را نشان میزیربا توجه به نمودار - 32

چه نام دارد و در چه مسیري قرار گرفته است؟» عوامل تولید«پرداختی به وجوه ) الف

چیست و در کدام مسیر واقع شده است؟» عوامل تولید«عناوین ) ب

مربوط به کدام مسیر است؟» کاالها و خدمات«وجوه پرداختی براي ) ج

مالک عوامل تولیدند؟» اقتصاد جامعه«کدام عضو ) د

کدام است؟» اقتصاد جامعه«تصویر ، »اشخاص حقوقی«) هـ

هاي اقتصاديبنگاه) خانوارها هـ) د. 4مسیر ) ج. 1کار، سرمایه و زمین، مسیر ) ب. 2مسیر . مزد، سود و اجاره) الف) 1

هـاي  بنگـاه ) خانوارهـا هــ  ) د. 3مسـیر  ) ج. 2کار، سرمایه، منـابع طبیعـی، مـدیریت و تکنولـوژي، مسـیر      )ب. 1مسیر . مزد، سود، بهره و اجاره) الف) 2

اقتصادي

هاي اقتصاديبنگاه) خانوارها هـ) د. 3مسیر ) ج. 4کار، سرمایه و زمین، مسیر ) ب. 2مسیر . مزد، سود و اجاره) الف) 3

هـاي  بنگـاه ) خانوارهـا هــ  ) د. 4مسـیر  ) ج. 2ه، منابع طبیعی، مدیریت و تکنولوژي، مسیر کار، سرمای) ب. 1مسیر . مزد، سود و اجاره) الف) 4

اقتصادي

135197/93%28%49

158711/93%21%49

144547/92%30%48
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ي دانشمندان اقتصاد بر مطالعات علمیتکیه) 1

و طی مراحل تکمیلی آن» علم اقتصاد«گیري و تکامل شکل) 2

هاي اقتصاديبین پدیده» ماهیت روابط علّت و معلولی«کشف ) 3

»تجربیعلوم«هاي علمی همانند سایر علوم از جمله استفاده از روش) 4

ریال 1000تن گندم با ارزش هر تن 40هاي کشاورزي خود را به کشت گندم اختصاص داده و از این راه کشوري زمین- 31

ریال 500تن با ارزش هر تن 50داد، ها را به کشت نیشکر اختصاص میتولید کرده است، در حالی که اگر همین زمین
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مربوط به کدام مسیر است؟» کاالها و خدمات«وجوه پرداختی براي ) ج

مالک عوامل تولیدند؟» اقتصاد جامعه«کدام عضو ) د

کدام است؟» اقتصاد جامعه«تصویر ، »اشخاص حقوقی«) هـ
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اقتصادي
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اقتصادي

135197/93%28%49

158711/93%21%49

144547/92%30%48
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هاي اقتصاديشاخصـ 1بخش  سطحیهاي سهمجموعه کتاب

اقتصاد کنکور انسانی 5443:کد کتاب

شود و کدام فعالیت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ، در چه صورت تولید داخلی ایران برابر تولید ملی آن میترتیببه- 33

شود؟ایران می

تربیـت فرزنـدان توسـط مادرشـان در ایـران      . / در صورتی که تولید ایرانیان مقیم خارج معادل تولید ایرانیان در داخـل کشـور باشـد   ) 1

ها به مهدکودكجاي سپردن آنبه

هاي ایرانافزایش فعالیت تولیدي زنان در مزرعه. / مقیم خارج باشدهاي مقیم ایران معادل تولید ایرانیان در صورتی که تولید خارجی) 2

افزایش تولید ایرانیان مقیم خارج از کشور. / در صورتی که تولید ایرانیان در داخل کشور معادل صفر باشد) 3

در ایرانهاي اقتصاد زیرزمینی افزایش فعالیت. / در صورتی که تولید ایرانیان مقیم خارج معادل صفر باشد) 4

؟نیستگیري و تکامل علم اقتصاد هاي علمی در مطالعات اقتصادي، شکلکدام مورد حاصل استفاده از روش- 34

هاي خاص جهت وصول به هدفی معینطراحی و اجراي سیاست) 1

هایی براي جلوگیري از مشکالت اقتصادي ي روشارائه) 2

هاي اقتصاديکشف ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده) 3

هاي اقتصاديبینیمطابقت نتایج حاصله با پیش) 4

ریال به آسیابان 200در این جامعه کشاورزان هر واحد گندم خود را به ارزش . شوداي فرضی فقط نان مصرف میجامعهدر - 35

. فروشدها میریال به نانوایی350کند و آن را به ارزش هر واحدآسیابان این مقدار گندم را به آرد تبدیل می. فروشندمی

ترتیب از به. رسانندکنندگان میدست مصرفریال به550کنند و هر نان را به مبلغها نیز آرد را به نان تبدیل مینانوایی

ي آسیابان و ارزش تولید کل جامعه چند ریال است؟ راست به چپ، ارزش افزوده

1 (550 2002 (550 1503 (350 1504 (1100 200
ي بخـش  افـزوده اي فرضی از سه بخش کشاورزي، صنعت ـ معدن و خدمات تشکیل شده باشد و ارزش  چه جامعهچنان- 36

ي واحد و هزینه80ي بخش خدمات واحد، ارزش افزوده20ي بخش صنعت و معدن واحد، ارزش افزوده40کشاورزي 

واحد باشد، تولید خالص داخلی چند واحد است؟30استهالك 

1 (1502 (1403 (1204 (110

قدر است؟ي آن چهـ از راست به چپ ـ قیمت نخ و ارزش افزودهترتیببهشده، با توجه به ارقام داده- 37

1(3500 2000
2(1500 3500

3 (2000 3500

4 (3000 2000

165038/93%23%47

135197/93%17%46

165038/93%21%45

153738/94%27%44

156978/92%21%44

افزودهارزشقیمتکاال
ریال500ریال500ي خامپنبه

ریال1000ریال1500شدهي پاكپنبه
؟؟نخ

ریال2500ریال6000پارچه
ریال114000ریال120000لباس
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ریال باشد و دامداران هـر واحـد چـرم    5000چه ارزش یک جفت کفش تولید شده برابر ي فرضی، چنانجامعهدر یک - 38

ي ي ایجاد شده توسط کارخانهارزش افزوده) ي تولید کفش بفروشند، الفریال به کارخانه1000تولیدي خود را به ارزش 

د کل جامعه براي جلوگیري از اشتباه در محاسبه به چه ي ارزش تولیکارشناسان، در محاسبه) تولید کفش کدام است؟ ب

جمع مبالغ مزد، اجاره و سود متعلق به تمامی خانوارها، ارزش در چه روشی از طریق حاصل) شوند؟ جاقدامی متوسل می

آید؟دست میتولید کل جامعه به

اي روش هزینه) ج. کنندتر بود، آن را منظور میگیرند و هر کدام که بیشکار میهر سه روش را به) ریال، ب5000) الف) 1

روش درآمدي) ج. کنندها را مقایسه میگیرند و جوابکار میحداقل دو روش را براي محاسبه به) ریال، ب4000) الف) 2

روش ارزش افزوده) ج. کنندها را مقایسه میگیرند و جوابکار میحداقل دو روش را براي محاسبه به) ریال، ب6000) الف) 3

روش درآمدي) ج. دارندها را منظور میگیرند و میانگین آنکار میدو روش را به) ریال، ب4000) الف) 4

و 2000، 4000، 5000، میزان درآمد ملی در سال جاري برابر با ترتیببه، Dو A ،B ،Cدر چهار کشور فرضی - 39

میلیون نفر 400و 5، 20، 10، برابر با ترتیببهاگر جمعیت این کشورها در همان سال، . میلیون ریال است12000

از راست به چپ، سطح زندگی و رفاه مردم در کدام کشورها در سال جاري بدترین و بهترین وضعیت را ترتیببهباشد، 

داشته است؟

1 (C D2 (A D3 (D A4 (D C

؟دهدنمیمحاسباتی را افزایش G.N.Pیک از موارد زیرکدام- 40

.دار به سپردن نوزاد به مهدکودك افزایش یابداگر تمایل زنان خانه) 1

.افزایش یابدهاي تقویتی به جاي مطالعه در خانه اگر تمایل والدین براي فرستادن فرزندان خود به کالس) 2

.اگر تمایل به خوردن غذا در خارج از خانه کاهش یابد)  3

.هاي موسیقی نزد مردم افزایش یابداگر تمایل به شرکت در کالس) 4

تر است؟در کدام دسته از کشورها عمالً شاخص تولید ناخالص داخلی از شاخص تولید ناخالص ملی بیش- 41

پذیر خارجیگذار و سرمایهکشورهاي سرمایه) 1

.کنندها در خارج از مرزهایشان کار میهاي زیادي از آنکشورهایی که نیروي کار و سرمایه) 2

.ي باالیی به کشور دارندپذیري بسیار و ورود سرمایهکشورهایی که مهاجرت) 3

پذیر با نیروي کار باالي مهاجر به خارج از مرزهاي کشورسرمایهکشورهاي) 4

میلیون ریال و جمعیت آن 6225و 5616، 5200، 5100ترتیببه88و 87، 86، 85هاي درآمد ملّی یک کشور در سال- 42

است؟» چه سالی«ترین میزان رفاه افراد آن، متعلّق به میلیون نفر بوده است؛ بیش75و 72، 65، 60ترتیببه

1 (852 (863 (874 (88

144547/92%29%42

148892/93%21%42

156978/92%28%41

153738/94%21%36

153738/94%15%36
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چند میلیارد ریال است؟ ) از راست به چپ(ترتیببهبا توجه به اطالعات زیر، تولید ناخالص و تولید خالص داخلی، - 43

75ـ 70) 1

70ـ 75) 2

50ـ 55) 3

55ـ 50) 4

کدام گزینه صحیح است؟- 44

.شودالمللی براي حفظ حقوق افراد در یک جامعه احساس میدر سطح کل اقتصاد جهان و فراتر از جامعه، نیاز به حضور یک نهاد بین) 1

.کندرا اعمال میهاییتنها در راستاي رونق دادن به تولید کاالها و با در نظر گرفتن مصالح جامعه سیاست» دولت«) 2

ي اقتصـاد بـه رعایـت مقـرّرات،     کوشد تـا بـا برقـراري نظـم و ملـزم نمـودن فعـاالن عرصـه        نهاد ناظر بر عملکرد اقتصاد در یک جامعه، می) 3

.تولیدکنندگان را وادار کند که سطح کیفیت کاالها و اصول بهداشت را رعایت کنند

که در سـطح جهـان نیازمنـد نظـارت و     ها هر یک با برقراري ضوابطی، سعی در مدیریت و هدایت اقتصاد داخلی خود دارند، بدون ایندولت) 4

. فعالیت نهادهاي دیگر باشند

، میلیون دالر باشد500اي محاسبه شده و میزان آن اي در یک سال معین با استفاده از روش هزینهاگر تولید کل جامعه- 45

.خواهد شد…محاسبه شود، میزان آن …در این صورت اگر میزان تولید کل از روش 

میلیون دالر500تر از ارزش افزوده، احتماالً کم) 2میلیون دالر500تر از درآمدي، قطعاً کم) 1

میلیون دالر500درآمدي، قطعاً بیش از ) 4میلیون دالر500تولید، احتماالً برابر ) 3

با انتخاب سال اول بـه  . هزار میلیارد ریال است2970و 2300، 1800ترتیببهتولید کل کشوري در سه سال متوالی، - 46

2560و 1950، 1800به ترتیببههاي سال پایه، ، ارزش تولید کل در این سه سال بر اساس قیمت»سال پایه«عنوان 

:از راست به چپترتیببههزار میلیارد ریال تغییر یافته است، بر اساس این اطالعات، 

هاي دوم و سوم در این جامعه است؟ي تورم در سالکدام اعداد مربوط به پدیده) الف

هاي دوم و سوم، نسبت به سال اول کدام است؟افزایش مقدار تولید در سال) ب

هاي دوم و سوم چقدر است؟ افزایش قیمت در سال) ج

760، 150) ج610، 250) ب760، 150) الف) 1
760، 150) ج350، 410) ب760، 150) الف) 2
410، 350) ج610، 250) ب410، 350) الف) 3
410، 350) ج760، 150) ب410، 350) الف) 4

144547/92%12%36

156978/92%21%35

156978/92%13%34

165038/93%19%33

,در بخش صنعتارزش افزوده- 1 , ,5 ریال000000000

,ارزش افزوده در بخش کشاورزي- 2 , ریال20000000000,

,خدماتارزش افزوده در بخش - 3 , ریال30000000000,

,ايارزش کاالهاي واسطه- 4 , ریال20000000000,

,ي استهالكهزینه- 5 , ,5 ریال000000000
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اگر . میلیون تومان است735که در جریان تولید نقش دارند، برابر با مجموع درآمد صاحبان عوامل تولید، اي فرضی،در جامعه- 47

اي که به صاحبان امالك میزان اجاره) میلیون تومان باشد، الف170میلیون تومان و مزد تعلق گرفته به کارگران 210مقدار سود 

مجموع درآمد صاحبان عوامل تولیـد، متـرادف بـا کـدام مفهـوم      ) ت تعلق گرفته است، چند میلیون تومان است؟ بو مستغال

اقتصادي است؟

ايي تولید کل از روش هزینهمحاسبه) ، ب380) الف) 1

تولید ناخالص داخلی) ، ب267) الف) 2

درآمد ملی) ، ب198) الف) 3

ي تولید کل از روش درآمديمحاسبه) ، ب355) الف) 4

با . میلیارد ریال است3750و 3300، 3000ترتیببهدر طی سه سال متوالی، » میزان تولید کل«ي فرضی در یک جامعه- 48

ترتیبهبهاي سال اول، ، مقدار تولید جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قیمت»سال پایه«انتخاب سال اول به عنوان 

بر اساس این اطالعات، میزان افزایش مقدار تولید در سال سوم نسبت به . باشدمیلیارد ریال می3420و 3210، 3000

ترتیب از راست به چپ، چند میلیارد ریال است؟ کدام عدد مربوط به ها در سال دوم بهسال پایه و میزان افزایش قیمت

ي تورم در سال سوم است؟پدیده

1( 330 90 2102 ( 330 90 4203 ( 90 330 4204 ( 90 330 210

از (ترتیببههاي دیگر، دادهبا توجه به ارزش کاالهاي مذکور و. سال تولید شده استدر کشوري کاالهاي زیر در مدت یک- 49

تولید خالص ) تولید ناخالص داخلی چند میلیارد ریال و ج) تولید خالص داخلی چند میلیارد ریال، ب) الف): راست به چپ

)میلیون نفر50: جمعیت کل کشور(داخلی سرانه در این کشور چند ریال است؟ 

1 (185–205-,4 1002 (205–185-,4 100

3 (160–180-,3 2004 (180–160-,3 200

146108/92%23%31

165038/93%23%31

Aمیلیارد ریال96ارزش ماشین آالت
B میلیارد ریال60غذاییارزش مواد
C1شدهخدمات ارائه

آالتارزش ماشین4
D1استهالكيهزینه

ارزش موادغذایی3
Eمیلیارد ریال25آالتکار رفته در تولید ماشیناي بهارزش کاالهاي واسطه

135197/93%14%31
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و سال 5300، سال دوم 5000در سال اول ترتیببههاي متوالی، در طی سال» میزان تولیدکل«ي فرضی در یک جامعه- 50
، میزان تولید کل این جامعه در سه »سال پایه«با انتخاب سال اول به عنوان . هزار میلیارد ریال بوده است5750سوم 

ال تغییر یافته هزار میلیارد ری5420و 5210، 5000به ترتیببه) سال پایه(هاي سال اول قیمتسال مورد نظر برحسب
: بر اساس این اطالعات. است
عدد ) ها در سال سوم نسبت به سال اول و جافزایش قیمت) افزایش مقدار تولید در سال سوم نسبت به سال اول ب) الف

چند هزار میلیارد ریال است؟) از راست به چپ(ترتیببهي تورم در سال دوم ي پدیدهدهندهنشان

1 (420-90-3002 (330-420-3003 (420-330-904 (90-330-420
کدام گزینه براي جاهاي خالی مناسب است؟- 51

.شودسنجیده می» …«تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی برحسب اعم از: تولید کل جامعه«ي دهندههاي نشانشاخص) الف
.باشد» …«یا » …«یا » …«افزایش مقدار تولید کلّ در هر سال ممکن است به دلیل ) ب
.»…«دهد در حالی که این به معناي نشان می» …«ي هر سال شدهباشد، مقدار تولید کلّ محاسبه» …«اگر جامعه دچار ) ج
انتخاب کرده و ارزش تولیدات هر » سال پایه«را به عنوان » …«توان می» مقدار تولید کل«رفع مشکل افزایش براي) د

.کردمحاسبه » …«نه » …«سال را برحسب قیمت کاالها و خدمات در سال 

سـال  ) تري را ـ افـزایش تولیـد نیسـت د    بزرگتورم ـ رقم ) ها جآنيافزایش مقدار تولید ـ افزایش قیمت هر واحد کاال ـ هر دو  ) پول ملی ب) الف) 1
معینی ـ پایه ـ سال جاري

سـال  ) تري را ـ افـزایش تولیـد اسـت د    رکود ـ رقم بزرگ ) ها جآنيافزایش مقدار تولید ـ افزایش قیمت هر واحد کاال ـ هر دو  ) ارز معتبر ب) الف) 2
معینی ـ جاري ـ سال پایه

تـري را ـ افـزایش تولیـد     تورم ـ رقـم کوچـک   ) ها جافزایش حجم پول در گردش ـ کاهش قیمت هر کاال ـ یکی از آن  ) ملی بپول) الف) 3
سال معینی ـ پایه ـ سال جاري ) نیست د

ایش تولیـد  تـري را ـ افـز   رکود ـ رقم کوچـک  ) ها جافزایش حجم پول در گردش ـ کاهش قیمت هر کاال ـ یکی از آن  ) ارز معتبر ب) الف) 4
سال معینی ـ جاري ـ سال پایه) است د

5,خود را به ارزش» ي تولیديپنبه«چه، کشاورزان هر کیلوگرم فرض چنانبه- 52 هاي ریسندگی بفروشند، ریال به کارگاه500
7,تبـدیل کـرده و بـه ارزش    » نـخ «این مقدار پنبه را به مقداري » هاي ریسندگیکارگاه« هـاي  ریـال بـه کارگـاه   500
8,تبدیل شده و به مبلغ » پارچه«به » نخ«بافی هاي پارچهدر کارگاه. فروشندمی» بافیپارچه« هاي ریال به کارگاه200
16,شود و به مبلغ تبدیل می» پوشاك«ها پارچه به در این کارگاه. شودفروخته می» تولید پوشاك« ریال به دست 000

: »هاها و ستادهداده«با توجه به این . رسدکنندگان میمصرف
ي عنوان دیگر این روش محاسبه) ي چهارم کدام است؟ بي دوم و مرحلهي مرحلهاز راست به چپ ارزش افزودهترتیببه) الف

است که » ارزش کلّ کاالها و خدماتی«ي ي آن مقدار پول که نشان دهندهمحاسبه) چیست؟ ج» ارزش کلّ کاالها و خدمات«
» هاي اقتصاديبنگاه«به سمت » خانوارها«که از طرف » کلّ پولی«ي چنین محاسبهاند و همخریداري و مصرف کرده» خانوارها«

ارزش «ي براي اجتناب از اشتباه در محاسبه) است؟ د» تولید کلّ جامعه«ي هاي محاسبهکند، مربوط به چه روشجریان پیدا می
از دید کارشناسان اقتصادي، توسل به چه اقدامی ضروري است؟» کل کاالها و خدمات نهایی

5,) الف) 1 ـ روش هزینه) ، ج»ايهزینه«روش ) ، ب700و 500 .کنندتوأم استفاده می» روش تولید«و » درآمدي«از دو روش ) اي، دروش درآمدي 
2,)الف) 2 7,و 000 ـ روش درآمدي، دروش هزینه) ، ج»تولید«روش ) ، ب800 .کنندتوأم استفاده می» ايارزش افزوده و هزینه«از دو روش ) اي 
5,) الف) 3 گیرنـد و  کار مـی حداقل دو روش را براي محاسبه به) روش درآمدي ـ روش درآمدي، د ) ، ج»ايهزینه«روش ) ب،700و 500

.کنندها را مقایسه میجواب
2,)الف) 4 7,و 000 گیرنـد و  کـار مـی  راي محاسبه بهحداقل دو روش را ب) اي، داي ـ روش هزینه روش هزینه) ، ج»تولید«روش ) ، ب800

.کنندها را مقایسه میجواب

144547/92%21%30

149568/93%17%30

178048/94%17%29



21
سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي اقتصاديـ شاخص1بخش 

5443:کد کتاباقتصاد کنکور انسانی

2در کشوري تولید خالص ملّی - 53
5

,ي استهالك اگر هزینه. تولید ناخالص ملّی است ,12 000 ریال باشد، تولید ناخالص 000

قدر است؟ملّی چه

1 (, ,8 000 ,) 2ریال000 ,16 000 ,) 3ریال000 ,4 000 ,) 4ریال000 ,20 000 ریال000

با انتخاب . هزار میلیارد ریال است4000و 3500، 2700، 2000ترتیببهي کشوري در چهار سال متوالی، تولید ساالنه- 54

3200، 2700، 2200، به ترتیببههاي سال پایه محاسبه شد و سال دوم به عنوان سال پایه، تولید این چهار سال با قیمت

افزایش تولید کل ناشی از افزایش تولید در سال سوم نسبت به سال پایه، ) الف. هزار میلیارد ریال تغییر یافت3700و 

ها در سال چهارم چند هزار میلیارد ریال است؟ افزایش تولید کل ناشی از افزایش قیمت) چند هزار میلیارد ریال است؟ ب

)، از راست به چپترتیببه(ي تورم در سال سوم است؟ کدام عدد مربوط به پدیده) ج

1(300 ،300 ،8002 (800 ،300 ،16003(500 ،300 ،3004 (500 ،300 ،800

در یـک  » آالتو ماشینپوشاك، مواد غذایی«: چه مجموع ارزش اقالمچنین چنانبا توجه به مندرجات جدول زیر و هم- 55

:میلیارد ریال باشد، در این صورت145ي فرضی جامعه

چند ریال است؟» تولید خالص داخلی سرانه«) تولید خالص ملّی چند میلیارد ریال و ج) تولید ناخالص داخلی، ب) الف

2/328) ج. 157) ب. 157) الف) 1

2/2388) ج. 175) ب. 157) الف) 2

8/2388) ج. 157) ب. 175) الف) 3

8/3288) ج. 175) ب. 175) الف) 4

131193/93%15%29

19521/94%12%29

1594711/93%11%27

Aت کل کشورمیلیون نفر45جمعی
Bمیلیارد ریال18تولید خارجیان مقیم کشور

Cي استهالكهزینه
3
5

ارزش تولید مردم کشور که در 
.خارج اقامت دارند

Dخدمات ارائه شده
2
3

ارزش تولید خارجیان مقیم 
کشور

E تولید مردم کشور که در خارج
میلیارد ریال45.اقامت دارند
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اقتصاد کنکور انسانی 5443:کد کتاب

در این . میلیون نفر است120ي فرضی با جمعیت جدول زیر اقالم مختلف درآمدي مربوط به یک سال اعضاي یک جامعه- 56
کدام ردیف بیـانگر قیمـت خـدمات    ) درآمد ملّی و درآمد سرانه کدام است؟ ب) الف: از راست به چپترتیببهصورت، 

سرمایه و کدام ردیف بیانگر اجاره است؟

3و 2ردیف ) ریال ب32000میلیارد ریال ـ 3840)الف) 1
4و 3ردیف ) ریال ب19166میلیارد ریال ـ 2300) الف) 2
3و 2ردیف ) ریال ب19166میلیارد ریال ـ 2300) الف) 3
4و 3ردیف ) ریال ب23541میلیارد ریال ـ 3840) الف) 4

و 1900، 1100عبارت است از ) از راست به چپ(ترتیببهمقدار تولید ناخالص داخلی کشوري در طی سه سال متوالی، - 57
هاي سال خلی برحسب قیمت، میزان تولید ناخالص دا»سال پایه«با انتخاب سال اول به عنوان . میلیارد واحد پولی2100
:  بر اساس این محاسبات. حد پولی تغییر یافتمیلیارد وا1900و 1400، 1100به ترتیببهپایه، 

میزان افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش تولید در سال سوم نسبت به سال پایه چند میلیارد واحد پولی ) الف
است؟

افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از تورم در سال دوم نسبت به سال پایه چند میلیارد واحد پولی است؟) ب
باشد، اگر میلیارد واحد پولی می1400برابر با ) به قیمت ثابت(در سال دوم » تولید ناخالص داخلی«با توجه به این که ) پ

و تولید اهالی کشور که مقیم خارج 25و تولید خارجیان مقیم کشور 150ي استهالك در همین سال برابر با هزینه
لید خالص ملی کشور در سال دوم بر حسب قیمت ثابت، چند میلیارد میلیارد واحد پولی باشد، تو45هستند برابر با 

واحد پولی است؟

1270) ،  پ500) ،  ب800) الف) 15302) ،   پ500) ،   ب200) الف) 1
1230) ،  پ300) ، ب200) الف) 12304) ،  پ500) ،  ب800)الف) 3

با در . ریال باشد1250و 1100، 1000فرض کنید میزان تولید جامعه در طی سه سال متوالی به قیمت جاري معادل - 58
، ترتیببههاي سال اول عنوان سال پایه، مقدار تولید جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قیمتنظر گرفتن سال اول به

:ریال است، در این صورت1140و 1070، 1000معادل 

.ریال آن ناشی از افزایش مقدار تولید است30ریال افزایش تولید کل در سال دوم نسبت به سال اول، 100از ) 1
.ریال آن ناشی از افزایش مقدار تولید است110ریال افزایش تولید کل در سال سوم نسبت به سال اول، 250از ) 2
.هاستریال آن ناشی از افزایش قیمت70ریال افزایش تولید کل در سال دوم نسبت به سال اول، 100از ) 3
.ریال آن ناشی از افزایش مقدار تولید است140ریال افزایش تولید کل در سال سوم نسبت به سال اول، 250از ) 4

165038/93%11%27

131193/93%14%26

1670611/92%11%24

میلیارد ریال1200دستمزدها- 1

میلیارد ریال400درآمد صاحبان سرمایه- 2

میلیارد ریال700درآمد صاحبان امالك و مستغالت- 3

3هاسود شرکت- 4
4

درآمد صاحبان امالك و مستغالت

میلیارد ریال1015درآمد صاحبان مشاغل آزاد- 5



سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي اقتصاديشاخصـ 1بخش 
:کد کتاب23

545454435443 5443: کد کتاباقتصاد کنکور انسانی

ترردشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

میلیارد 2960و 2680، 2500برابر با ترتیببههاي جاري اي در سه سال متوالی برحسب قیمتمیزان تولید کل جامعه- 59
میلیارد 160ها در سال دوم حال اگر با در نظر گرفتن سال اول به عنوان سال پایه، میزان افزایش قیمت. باشدریال می

میلیارد ریال باشد، میزان تولید کل سال دوم و سوم 290ریال و میزان افزایش تولید در سال سوم نسبت به سال پایه 
چند میلیارد ریال خواهد بود؟  ترتیببههاي ثابت، قیمتبرحسب

1 (2840-18102 (2520-18103 (2840-27904 (2520-2790
با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص داخلی . ي فرضی، کاالهاي زیر در مدت یک سال تولید شده استدر یک جامعه- 60

و از راست به چپ، چند ریال است؟ ترتیببهو تولید خالص داخلی، 
2,: پوشاك 60,عدد از قرار هر عدد000 ـ ماشین000 ,دستگاه از قرار هر دستگاه 200: آالتریال  ,20 000 ـ خوراك000 : ریال 

,تن از قرار هر تن 40 ,4 000 :شدهریال ـ خدمات ارائه000
2
5

3: ي استهالكارزش پوشاك ـ هزینه
8

ارزش خوراك

1 (, , , , , ,4 328 000 000 4 398 000 0002 (, , , , , ,4 220 000 000 4 280 000 000
3 (, , , , , ,4 268 000 000 4 328 000 0004 (, , , , , ,4 280 000 000 4 328 000 000

شود، در جدول زیر آورده میAهاي مختلف در کشور فرضی سال مالی، نصیب گروهمیزان درآمدهایی که در طول یک - 61
):از راست به چپ(ترتیببهمیلیون نفر باشد، در این صورت 30اگر جمعیت این کشور . شده است

چقدر است؟  Aکشور » درآمد ملی«) الف
است؟» درآمد صاحبان امالك و مستغالت«کدام ردیف و» قیمت سرمایه«کدام ردیف جدول ) ب
معادل چه عددي است؟» درآمد صاحبان عوامل تولید«) پ
ي تولید کل جامعه، وجود دارد؟هاي دیگري براي محاسبهبه جز روش استفاده شده در این مسئله، چه روش) ت
چقدر است؟  Aدر کشور » درآمد سرانه«) ث

مبلغ اقالم درآمديردیف
میلیارد دالر9225اجاره1
سه برابر مبلغ دستمزد کارگرانسود صاحبان سرمایه2
میلیارد دالر7524ها و مؤسساتسود شرکت3
ها و مؤسساتسود شرکتدرصد50بگیردرآمد کارمندان حقوق4
2درآمد مشاغل آزاد5

ها و مؤسساتسود شرکت3

1کارگراندستمزد 6
مبلغ اجاره3

دالر1269000) روش تولید و روش ارزش افزوده ، ث) ، ت37827) ، پ1و 2) میلیارد دالر، ب37827) الف) 1
دالر774540) اي و روش درآمدي ، ثروش هزینه)، ت38728) ، پ1و 3) میلیارد دالر، ب38728) الف) 2
دالر1260900) اي ، ثروش تولید و روش هزینه) ، ت37827) ، پ1و 2) میلیارد دالر، ب37827) الف) 3
دالر774540) اي ، ثروش تولید و روش هزینه) ، ت774540) ، پ2و 3) میلیارد دالر، ب38728) الف) 4

135197/93%17%23

182049/92%12%23

148892/93%12%23

سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي اقتصاديشاخصـ 1بخش 
:کد کتاب23
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ترردشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

میلیارد 2960و 2680، 2500برابر با ترتیببههاي جاري اي در سه سال متوالی برحسب قیمتمیزان تولید کل جامعه- 59
میلیارد 160ها در سال دوم حال اگر با در نظر گرفتن سال اول به عنوان سال پایه، میزان افزایش قیمت. باشدریال می

میلیارد ریال باشد، میزان تولید کل سال دوم و سوم 290ریال و میزان افزایش تولید در سال سوم نسبت به سال پایه 
چند میلیارد ریال خواهد بود؟  ترتیببههاي ثابت، قیمتبرحسب

1 (2840-18102 (2520-18103 (2840-27904 (2520-2790
با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص داخلی . ي فرضی، کاالهاي زیر در مدت یک سال تولید شده استدر یک جامعه- 60

و از راست به چپ، چند ریال است؟ ترتیببهو تولید خالص داخلی، 
2,: پوشاك 60,عدد از قرار هر عدد000 ـ ماشین000 ,دستگاه از قرار هر دستگاه 200: آالتریال  ,20 000 ـ خوراك000 : ریال 

,تن از قرار هر تن 40 ,4 000 :شدهریال ـ خدمات ارائه000
2
5

3: ي استهالكارزش پوشاك ـ هزینه
8

ارزش خوراك

1 (, , , , , ,4 328 000 000 4 398 000 0002 (, , , , , ,4 220 000 000 4 280 000 000
3 (, , , , , ,4 268 000 000 4 328 000 0004 (, , , , , ,4 280 000 000 4 328 000 000

شود، در جدول زیر آورده میAهاي مختلف در کشور فرضی سال مالی، نصیب گروهمیزان درآمدهایی که در طول یک - 61
):از راست به چپ(ترتیببهمیلیون نفر باشد، در این صورت 30اگر جمعیت این کشور . شده است

چقدر است؟  Aکشور » درآمد ملی«) الف
است؟» درآمد صاحبان امالك و مستغالت«کدام ردیف و» قیمت سرمایه«کدام ردیف جدول ) ب
معادل چه عددي است؟» درآمد صاحبان عوامل تولید«) پ
ي تولید کل جامعه، وجود دارد؟هاي دیگري براي محاسبهبه جز روش استفاده شده در این مسئله، چه روش) ت
چقدر است؟  Aدر کشور » درآمد سرانه«) ث

مبلغ اقالم درآمديردیف
میلیارد دالر9225اجاره1
سه برابر مبلغ دستمزد کارگرانسود صاحبان سرمایه2
میلیارد دالر7524ها و مؤسساتسود شرکت3
ها و مؤسساتسود شرکتدرصد50بگیردرآمد کارمندان حقوق4
2درآمد مشاغل آزاد5

ها و مؤسساتسود شرکت3

1کارگراندستمزد 6
مبلغ اجاره3

دالر1269000) روش تولید و روش ارزش افزوده ، ث) ، ت37827) ، پ1و 2) میلیارد دالر، ب37827) الف) 1
دالر774540) اي و روش درآمدي ، ثروش هزینه)، ت38728) ، پ1و 3) میلیارد دالر، ب38728) الف) 2
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2درآمد مشاغل آزاد5

ها و مؤسساتسود شرکت3

1کارگراندستمزد 6
مبلغ اجاره3

دالر1269000) روش تولید و روش ارزش افزوده ، ث) ، ت37827) ، پ1و 2) میلیارد دالر، ب37827) الف) 1
دالر774540) اي و روش درآمدي ، ثروش هزینه)، ت38728) ، پ1و 3) میلیارد دالر، ب38728) الف) 2
دالر1260900) اي ، ثروش تولید و روش هزینه) ، ت37827) ، پ1و 2) میلیارد دالر، ب37827) الف) 3
دالر774540) اي ، ثروش تولید و روش هزینه) ، ت774540) ، پ2و 3) میلیارد دالر، ب38728) الف) 4

135197/93%17%23

182049/92%12%23

148892/93%12%23
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است؟نادرستهاي زیر در مورد تولید کلّ جامعه کدام یک از گزینه- 62

یابد محاسبه شـود، ایـن روش محاسـباتی،    ها به سمت خانوارها جریان میي تولید کلّ جامعه، کلّ پولی که از طرف بنگاهاگر براي محاسبه) 1

. روش درآمدي نام دارد

ي تولیـد کـل از   شود، اثر تغییـرات قیمـت در محاسـبه   اگر ارزش تولیدات هر سال برحسب قیمت کاالها و خدمات در سال جاري محاسبه ) 2

.رودبین می

.هاي مختلف اقتصاد استي بخشارزش تولید کلّ جامعه عبارت از مجموع ارزش افزوده) 3

.شوندحسب واحد پول ملّی سنجیده میي تولید کلّ جامعه، بر دهندههاي نشانشاخص) 4

) شـود تولیـد مـی  Bو Aکه در کشور مورد نظر، تنها دو کـاالي  به فرض آن(با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر، - 63

:ترتیببه

چند میلیون ریال اسـت؟  1388تولید کل به قیمت ثابت در سال ) و ب1388تولید کل به قیمت جاري، در سال ) الف

.)باشندها برحسب میلیون ریال می، سال پایه است و قیمت1386سال (

4000) ، ب7800) الف) 1

4000) ، ب6750) الف) 2

6500) ، ب6750) الف) 3

4750) ، ب7500) الف) 4

1» ارزش استهالك«هرگاه . اي در مدت یک سال کاالهاي زیر تولید شده استدر جامعه- 64
4

آالت و جمعیت ارزش ماشین

چند ریال است؟» تولید ناخالص ملی«و » تولید خالص داخلی سرانه«از راست به چپ، ترتیببهنفر باشد، 2500کشور، 

1 (,9 ,ـ 920 ,12 830 000

2 (,3 ,ـ 968 ,12 910 000

3 (,3 ,ـ 964 ,12 930 000

4 (,9 ,ـ 920 ,12 910 000

149568/93%10%23

178048/94%10%23

172959/93%10%22

)به ریال(ها قیمتنام کاالهاي تولیديردیف
,000600ارزش پوشاك1

,00090ارزش مواد غذایی2

00000012آالتارزش ماشین3 ,,

,000150شدهارزش خدمات ارائه4

,00080هاي مقیم کشورتولید خارجی5

,00070تولید افراد کشور که در خارج ساکن هستند6

سال138813871386

کاال مقدارقیمتمقدارقیمتمقدارقیمت

251503020020100A

3010020751080B
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با توجه به اطالعات جدول زیر که مربوط به یک کشور فرضی است، - 65

وجوه پرداختی به عوامل تولید چند ریال است؟ ) ارزش تولید کل جامعه، ب) الف

,) الف) 1 ,210 000 ,) ، ب000 ,210 000 000

,) الف) 2 ,210 000 ,) ، ب000 ,500 000 000

,) الف) 3 ,230 000 ,) ، ب000 ,210 000 000

,) الف) 4 ,250 000 ,) ، ب000 ,250 000 000

شود؟در کشور ایران می) G.N.P(کدام گزینه سبب افزایش تولید ناخالص ملّی - 66

مهاجرت یک مهندس ایرانی مشغول به کار در کشور، به خارج از کشور براي اشتغال با همان دستمزد) 1

مهاجرت کارگران خارجی به داخل کشور براي اشتغال) 2

دار ایرانییک خانم خانهشاغل شدن ) 3

هاي مقیم کشورتولید کاالها و خدمات توسط خارجی) 4

با . هزار میلیارد ریال است2500و 2210، 2000، 1650، 1400ترتیببهاي در پنج سال متوالی میزان تولید کل جامعه- 67

هزار میلیارد ریال …و 2140، 2000، 1450، 1300به ترتیببهها انتخاب سال سوم به عنوان سال پایه، تولید این سال

:هزار میلیارد ریال باشد220برابر با » پنجم«اگر میزان افزایش تولید ناشی از تورم در سال . تغیر یافته است

هاي سال پایه، چند هزار میلیارد ریال است؟تولید سال پنجم بر حسب قیمت) الف

ز افزایش تولید در سال چهارم نسبت به سال پایه، چند هزار میلیارد ریال است؟میزان افزایش تولید کل ناشی ا) ب

140) ، ب2280) الف) 1402) ، ب2720) الف) 1

840) ، ب2720) الف) 8404) ، ب2280) الف) 3

153738/94%10%22

166902/93%7%22

153738/94%16%21

ي بخش ارزش افزوده
صنعت

, ریال600000000,

ي بخش ارزش افزوده
خدمات

, ریال800000000,

ي بخش ارزش افزوده
پوشاك

1
ي بخش ارزش افزوده6

صنعت

ي بخش ارزش افزوده
کشاورزي

3
ي بخش ارزش افزوده4

خدمات
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» اقالم مختلـف درآمـدي  «، مبین روروبهجدول - 68
اعضـاي یـک   سال نصـیب  است که در طول یک

چه جمعیت کل چنان. ي فرضی شده استجامعه
باشــد، در » میلیــون نفــر 50«ایــن جامعــه  

:صورتاین
قیمــت خــدمات «کــدام ردیــف جــدول ) الـف 

بها یا وجوه اجاره«و کدام ردیف » سرمایه
است؟» مربوط به اجاره

این جامعه چند میلیارد ریـال  » درآمد ملی«) ب
است؟

چند ریال است؟ي آن »درآمد سرانه«) ج
چیست؟» مفهوم و معناي سرانه«) د

747,) ، ج41103) ، ب1و ردیف 6ردیف ) الف) 1 »درآمد آن جامعه«سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان ) ، د321

737,) ، ج43011) ، ب6و ردیف 1ردیف ) الف) 2 »تولید آن جامعه«سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان ) ، د421

822,) ، ج41103)، ب6و ردیف 1ردیف ) الف) 3 »تولید یا درآمد آن جامعه«سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان ) ، د072

737,) ، ج43011) ، ب1و ردیف 6ردیف ) الف) 4 »درآمد یا تولید آن جامعه«سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان ) ، د427

. میلیون نفر است100ي فرضی با جمعیت مربوط به یک سال اعضاي یک جامعهجدول زیر مبین اقالم مختلف درآمدي - 69

:صورتدر این

ي دهنـده کدام ردیف جدول نشان) الف
اجاره است؟

درآمد ملی این جامعه چند ریال ) ب
؟است

درآمد سرانه چند ریال است؟) ج

,)، ب2ردیف ) الف) 1 , ,1 972 015 19/) ، ج000 72015

,) ، ب3ردیف ) الف) 2 , ,1 972 015 19/) ، ج000 72015

,)، ب2ردیف ) الف) 3 , ,1 972 051 19/) ، ج000 72051

,) ، ب3ردیف ) الف) 4 , ,1 972 051 19/) ، ج000 72051

116151/94%17%21

1670611/92%10%21

,)دستمزدها(بگیران درآمد حقوق1 ,250 ریال500000

1قیمت خدمات سرمایه2
درآمد صاحبان مشاغل آزاد2

درآمد صاحبان امالك و 3
مستغالت

2
ها و مؤسساتسود شرکت3

4درآمد صاحبان مشاغل آزاد4
)دستمزدها(بگیران درآمد حقوق5

,ها و مؤسساتسود شرکت5 ,852 570 ریال600

مبلغاقالم درآمديردیف

میلیارد ریال9897»صاحبان سرمایه«درآمد 1

2
صاحبان مشاغل «درآمد 

»آزاد
1
3

6و 1هاي مجموع درآمد ردیف

2ها و مؤسساتسود شرکت3
3

»صاحبان سرمایه«درآمد 

میلیارد ریال6442دستمزدها4

1»بگیرانحقوق«درآمد 5
5

6و 4هاي مجموع درآمد ردیف

6
صاحبان امالك و «درآمد 

»مستغالت
میلیارد ریال8856
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روروبهدر یک کشور فرضی، کاالهاي جدول - 70

سال تولید شده است، با توجه در مدت یک

:هابه رقم این تولیدات و سایر داده

تولید ناخالص داخلی و تولیـد خـالص   ) الف

از راست به (ترتیببهداخلی این کشور 

چند میلیون ریال است؟) چپ

50چه جمعیت کـل ایـن کشـور    چنان) ب

تولید خالص داخلی «میلیون نفر باشد، 

ي آن کدام است؟  »سرانه

275,) الف) 1 267,ـ 500 275,) الف) 52502) ، ب500 276,ـ 500 5350) ، ب500

277,) الف) 3 276,ـ 500 277,) الف) 52504) ، ب500 267,ـ 500 5350) ، ب500

:با توجه به مندرجات جدول زیر- 71

تولید ناخالص ملـی چنـد میلیـارد    ) الف

ریال است؟

تولید خالص داخلی چند میلیارد ریال ) ب

است؟

تولید خالص ملی سـرانه چنـد ریـال    ) ج

است؟

590) ، ج42) ، ب50) الف) 6202) ، ج78) ، ب80) الف) 1
590) ، ج78) ، ب50) الف) 6204) ، ج42) ، ب80) الف) 3

با توجه به . ي یک کشور فرضی استهاي ملی سال گذشتهمندرجات جدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب- 72
چند میلیارد ریال است؟ » سهم تولید خارجیان مقیم کشور«هاي مذکور، داده

1 (120
2 (130
3 (100
4 (150

153738/94%13%20

141837/94%11%20

1594711/93%13%19

Aتن از قرار هر تن500مواد غذایی, ,30 000 ریال000

Bآالتماشین
,5 دستگاه از قرار 000

هر دستگاه
, ,50 000 ریال000

Cپوشاك
,15 عدد از قرار هر 000

عدد
,500 ریال000

D2شدهخدمات ارائه
3

ارزش پوشاك

E1ي استهالكهزینه
25

آالتارزش ماشین

Aمیلیون نفر100جمعیت کل کشور

B تولید مردم کشور که در خارج
.ساکن هستند

میلیارد ریال30

C ارزش تولید خارجیان مقیم
کشور

میلیارد ریال10

Dمیلیارد ریال60تولید ناخالص داخلی

E
ي استهالكهزینه

تولید مردم کشور که در % 60
.خارج ساکن هستند

سهم تولید خارجیان مقیم کشور

میلیارد ریال500تولید ناخالص ملی1

).سهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند2 )2

میلیارد ریال400تولید ناخالص داخلی3
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بـا  . هزار میلیارد ریال شده است8240و 5750، 4500: ترتیببهدر طی سه سال متوالی » تولید کلّ کشوري«میزان - 73
هاي سال اول این جامعه در سه سال موردنظر برحسب قیمت» تولید کلّ«، مقدار »سال پایه«عنوان اول بهانتخاب سال 

از راسـت بـه   (ترتیببهبر اساس این محاسبات . یابدهزار میلیارد ریال تغییر می7820و 5360، 4500به ) سال پایه(
ها در سال دوم و قیمت«افزایش ) ر میلیارد ریال است؟ بچند هزا» مقدار تولید در سال دوم و سوم«افزایش ) الف): چپ
در این جامعه است؟» ي تورم در سال دوم و سومپدیده«کدام اعداد مربوط به ) چند هزار میلیارد ریال است؟ ج» سوم

420–390) ، ج390–420) ، ب860–3320) الف) 1
390–420) ، ج390–420) ، ب3320–860) الف) 2
390–420) ، ج420–390) ، ب860–3320) الف) 3
420–390) ، ج420–390) ، ب3320–860) الف) 4

، Aبا توجه به اطالعات زیر در مورد چهار کشور - 74
B ،C وD ي ترتیب تولید خالص ملی سـرانه

این کشورها، در کدام گزینه درست آمده است؟

1 (D B C A  2 (B D A C  
3 (B C D A  4 (C B A D  

اي جامعــه اطالعــات زیــر، از  - 75
ــت   ــت اسـ ــی، در دسـ . فرضـ

:مطلوبست
تولیـد  ) تولید ناخـالص داخلـی، ب  ) الف

) تولید ناخالص ملی، د) خالص داخلی، ج
تولیـد ناخـالص   «کدام تعریـف در مـورد   

است؟نادرست» داخلی

,) الف) 1 , ,281 ,) ، ب500000000 , ,276 ,) ، ج500000000 , ,276 .شامل تولید خارجیان مقیم کشور نیست) ، د500000000
,) الف) 2 , ,276 ,) ، ب500000000 , ,281 ,) ، ج500000000 , ,276 .ي افراد داخل کشور، فارغ از ملیت آنان استشامل تولید کلیه) ، د500000000
,) الف) 3 , ,276 ,) ، ب500000000 , ,281 ,) ، ج500000000 , ,281 .ي افراد داخل کشور، فارغ از ملیت آنان استتولید کلیهشامل ) ، د500000000
,) الف) 4 , ,281 ,) ، ب500000000 , ,276 ,) ، ج500000000 , ,281 .شامل تولید خارجیان مقیم کشور نیست) ، د500000000

153738/94%7%19

144547/92%5%19

178048/94%9%18

داخلی و تفاوت تولید ناخالص 
تولید خالص داخلی

, , ,5 ریال000000000

5,تولید خالص داخلی سرانه ریال530

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور
برابر با تولید افراد کشور که در 

.خارج اقامت دارند

,جمعیت کشور نفر50000000,

کشورها

تولید ناخالص 
ملی

)به میلیون ریال(

استهالك

به میلیون (
)ریال

جمعیت

)به نفر(

A500,9150000,80

B000,260000,20000,750

C000,6250000,20

D000,85000,5000,160
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با انتخاب سال اول . میلیارد ریال است3200و 2500، 2000ترتیب میزان تولید کلّ کشور در طی سه سال متوالی، به- 76
، 2000به ترتیببههاي سال پایه، عنوان سال پایه، مقدار تولید کلّ این جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قیمتبه

افزایش مقـدار  ) الف: از راست به چپترتیببهبر اساس این محاسبات، .میلیارد ریال تغییر یافته است2800و 2200
ها در سال سوم چند میلیارد ریال است؟افزایش قیمت) تولید در سال دوم چند میلیارد ریال است؟ ب

1  (300-8002 (800-3003  (200-4004 (400-200
با توجه به رقم ایـن  . ي مرزهاي جغرافیایی یک کشور فرضی تولید شده استسال در محدودهکاالهاي زیر در مدت یک- 77

از راست به چپ، تولید خالص داخلی، تولید خالص داخلی سرانه و تولیـد ناخـالص   ترتیببهتولیدات و سایر اطالعات، 
/ ریـال  100000,تـن از قـرار هـر تـن     50: مـواد غـذایی  «.) میلیون نفر اسـت 50جمعیت کشور (داخلی کدام است؟ 

,دستگاه از قرار هر دستگاه 250:آالتماشین ,5 خدمات / ریال30000,عدد از قرار هر عدد 5000: پوشاك/ ریال 000000
1: شدهارائه

1: ي استهالك ساالنههزینه/ ارزش مواد غذایی 5
»آالتارزش ماشین2

1 (,1 15/میلیون ریال ـ 406 2,ریال ـ 62 میلیون ریال031
28/میلیون ریال ـ 781) 2 1,ریال ـ 12 میلیون ریال 406
15/میلیون ریال ـ 781) 3 1,ریال ـ 62 میلیون ریال 406
4 (,1 28/میلیون ریال ـ 406 میلیون ریال 781ریال ـ 12

در دست است، ارزش تولید خارجیان مقیم کشور، چند میلیارد ریال است؟ Aي با توجه به اطالعاتی که از جامعه- 78
355,: ارزش تولید خالص ملی میلیارد ریال000

365,: ارزش تولید ناخالص داخلی میلیارد ریال000
میلیارد ریال20000,: الك ساالنهي استههزینه

میلیارد ریال40000,: ارزش تولید افراد کشور که در خارج ساکن هستند

1 (,100002 (,300003 (,15 0004 (,20000
اگر تولید . استي مرزهاي جغرافیایی کشور تولید شده سال کاالهاي زیر در محدودهي فرضی، در طول یکدر یک جامعه- 79

:گاهمیلیون واحد پولی باشد، آن751خالص داخلی برابر با 
تولید ناخالص داخلی چند میلیون واحد پولی است؟) الف
ترتیب، از راست به چپ چند میلیون واحد پولی است؟ارزش خدمات ارائه شده و ارزش پوشاك تولید شده به) ب
نفر باشد، تولید ناخالص داخلی سرانه چند واحد پولی است؟میلیون8ي فرضی، اگر جمعیت این جامعه) ج

واحد پولی100000,تن از قرار هر تن 20مواد غذایی

1پوشاك
ارزش خدمات ارائه شده5

,دستگاه از قرار هر دستگاه 250آالتماشین ,3 واحد پولی000000

1ي استهالكهزینه
آالتارزش ماشین30

8/95) ، ج20-4) ، ب767) الف) 972) ، ج4-20) ، ب776) الف) 1
97) ، ج4-20) ، ب767) الف) 8/954) ، ج5/2-5/12) ، ب776) الف) 3

149568/93%8%17

123871/93%9%16

135197/93%7%15

165038/93%10%15



هاي اقتصاديشاخصـ 1بخش  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
اقتصاد کنکور انسانی5443: کد کتاب30

میلیون 3100و 2500، 2000ترتیببههاي جاري، در یک کشور در طی سه سال متوالی بر حسب قیمتتولید جامعه - 80

هاي سال مقدار تولید جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قیمتعنوان سال پایه،با در نظر گرفتن سال اول به. ریال است

:  صورتد، در اینمیلیون ریال خواهد بو2800و 2200، 2000معادل ترتیببهپایه، 

.ریال آن ناشی از افزایش مقدار تولید است300، )نسبت به سال اول(ریال افزایش تولید کل در سال دوم 500از ) 1

.هاستریال آن ناشی از افزایش قیمت800، )نسبت به سال اول(ریال افزایش تولید کل در سال سوم 1100از ) 2

.ریال آن ناشی از افزایش مقدار تولید است200، )نسبت به سال اول(ریال افزایش تولید کل در سال سوم 500از ) 3

.هاستریال آن ناشی از افزایش قیمت300، )نسبت به سال اول(ریال افزایش تولید کل در سال سوم 1100از ) 4

تولید خارجیان مقیم کشور چند ریال است؟سهم . هاي ملّی ایران استخراج شده استاطالعات زیر از حساب- 81

35,تولید ناخالص ملی-1 تومان500

15,سهم تولید ایرانیان مقیم خارج-2 ریال000

35,تولید ناخالص داخلی -3 تومان000

1 (,10002 (,2 5003 (,25 0004 (,10000

از راست به چپ، تولید خالص ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه در یک جامعه با ترتیببهشده، با توجه به اطالعات داده- 82

نفر جمعیت چند ریال است؟ 2000

تولید ناخالص ملی درصد20: ي استهالكـ هزینه

10,: ـ تولید خارجیان مقیم کشور ریال 000

: ـ تولید افراد کشـور کـه در خـارج سـاکن هسـتند     

,60 ریال000

1(,161 161,)762ـ600 80ـ600

3(,202 202,) 804ـ 000 76ـ 000

141837/94%6%15

1763311/92%4%15

1594711/93%4%15

ریال200کیلو از قرار هر کیلو 50مواد غذایی1
ریال500دستگاه از قرار هر دستگاه 200آالتماشین2

1پوشاك3
5

)1و 4هاي مجموع ردیف(

1خدمات4
4

آالتارزش ماشین



سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي اقتصاديشاخصـ 1بخش 
:کد کتاب31

545454435443 5443: کد کتاباقتصاد کنکور انسانی

» اقالم مختلف درآمدي«جدول زیر، مبین - 83
سال نصیب اعضاي است که در طول یک 

چـه  چنان. ي فرضی شده استیک جامعه
میلیــون نفــر 70«جمعیــت کــل جامعــه 

: ، در این صورت»باشد
درآمد ملی این جامعه چند ریال است؟) الف
ي آن چند ریال است؟درآمد سرانه) ب
» هـاي سـرانه  شاخص«مفهوم و معناي ) ج

چیست؟
کدام ردیف جدول سودي است کـه بـه   ) د
گیـرد و کـدام ردیـف    مـی تعلق » سرمایه«

است؟» االجارهمال«یا » بهااجاره«جدول، 

»3«، ردیف »2«ردیف ) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه د) ج84364/45) ب800,054,209,3) الف) 1

»3«ردیف ، »2«ردیف ) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان درآمد آن جامعه د) ج54364/48) ب800,054,209,3) الف) 2

»3«، ردیف »5«ردیف ) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید آن جامعه د) ج84364/45) ب800,540,902,3) الف) 3

»3«، ردیف »5«ردیف ) سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه د) ج84364/45) ب800,045,309,2) الف) 4

اگر هر . میلیون تومان است754یابد، ها به سمت خانوارها جریان میپولی که از طرف بنگاهي فرضی کلّ در یک جامعه- 84

هاي کاالها در باشند و مجموع تمامی ارزش افزودهي تولیدي هاي مختلف اقتصاد این جامعه داراي سه مرحلهیک از بخش

هاي ي سوم تمامی بخشهاي مرحلهارزش افزودهمیلیون تومان باشد، مجموع 221ي دوم و در مرحله150ي اول مرحله

اقتصاد چند میلیون تومان خواهد بود؟

1 (3712 (383

.توان به جواب قطعی رسیدبا اطالعات داده شده نمی) 11254) 3

,در یک جامعه میزان مزد - 85 ,9 120 ,تومان، میزان اجاره 000 ,17 500 هاي ي بخشتومان و میزان کل ارزش افزوده000

,مختلف اقتصاد  ,35 332 سهم عوامل تولید که تحت عنوان سود به صاحبان عوامل تولید پرداخت . باشدتومان می000

شود، چند تومان است؟می

1 (, ,5 132 0002 (, ,6 234 000

3 (, ,6 670 0004 (, ,8 712 000

309038/93%4%13

1670611/92%8%12

153738/94%4%10

)به ریال(مبلغ اقالم درآمديردیف

000,384,382بگیراندرآمد حقوق1

000,728,986درآمد صاحبان سرمایه2

3
درآمد صاحبان امالك و 

مستغالت
4
درآمد صاحبان 1

سرمایه

5درآمد صاحبان مشاغل آزاد4
ها و سود شرکت3

هامؤسسه

000,788,995هاها و مؤسسهسود شرکت5




