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فصل اّول: اقتصاد چیست؟

چراعلماقتصادرامیآموزیم؟
کند. گون خود را برآورده  گونا نیازها: هر انسانی برای ادامۀ زندگی باید نیازهای 

انسان جانشین خدا روی زمین است  پس اهداف، برنامه ها و مأموریت هایی دارد. مانند: »آبادانی زمین، رفع نیازهای خود و خانواده و همنوعانش.«

منبع رفع نیازها  منابع و امکانات خدادادی است.

کمک به استفادۀ بهینه از منابع و امکانات و بهترین انتخاب ها نقش اقتصاد در رفع نیازها  

محرک فعالیت و تالش انسان  نیازها هستند.

بعد از رفع هر نیاز  احساس رضایت ایجاد می شود.

پس انسان موجودی »کمال جو« است. بلکه نیازهای جدیدی ایجاد می شود  بعد از رفع یک نیاز  احساس بی نیازی حاصل نمی شود 

نیازهای انسان دارای مراتبی است.

ک«  اما نیازهای انسان به نیازهای مادی محدود نمی شود  طبیعتًا اولین مرتبه از نیازهای انسان، نیازهای مادی است. مانند: »غذا، آب سالم، سرپناه، پوشا

کمال نخواهد رسید؛ مثل: نیازهای عاطفی، روحی، نیاز به علم، هنر، فرهنگ و ... کردن آن ها به  که انسان بدون برطرف  بلکه نیازهای دیگری هم هستند 

هن�ازهاي

خودش�وفا��

�تمچنديلايرضا هن�ازهاي

محبت و تعلق )هن�ازهاي ) اجتمچاع�

امن�ت� هن�ازهاي

مادي )هن�ازهاي ) ف�ز�ولوژ���

هرم َمزلو )سلسله مراتب نیازها(

کمال  عالوه بر نیازهای مادی باید سایر نیازها از جمله نیازهای عاطفی، روحی، علم آموزی، هنر و فرهنگ، دین و اخالق،  برای رسیدن به خود شکوفایی و 

تعامل با دیگران و ... نیز مرتفع شود.



کهموجبعطشبیشترمیشود. کمالجوییرابهنوعیسیریناپذیریتبدیلمیکند.مانندرفعتشنگیباآبدریا توقفدرنیازهایمادی)یاحیوانی(، 1

موجبتوقف،انحطاطونابودیانسانمیشود. کمالگراییمنفیو در نتیجه  وموجب کاذبودروغینشده خلقنیازهای باعث توقفدریکمرحلهازنیازها 2

فصل 1: اقتصاد چیست؟
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کمیابی مفهوم
که اقتصاددانان به آن، »کمیابی« می گویند. گی( منابع و امکانات وضعیتی را پدید می آورد  این دو محدودیت )ویژ

مسئلۀاقتصادی

که  کمیابی در منابع و امکانات، انسان برای رفع نیازهای خود باید دست به انتخاب بزند، انتخاب بهینه ای  با توجه به متنوع و نامحدود بودن نیازها و مسئلۀ 

کند  در نتیجه با مهم ترین مسئلۀ زندگی و موضوع علم اقتصاد، یعنی مسئلۀ انتخاب مواجه می شود  در  بیش ترین منافع را برای او و جامعه تأمین 

کمک انسان می آید. این جا دانش اقتصاد برای بهترین انتخاب به 

بهترینروشاستفادهازمنابعوامکانات)مالکبهتریناستفادهازمنابعوامکانات(چیسص؟

که:  بهترین روش استفاده از منابع و امکانات یقینًا این است 

1- بیشترین میزان منافع )مانند تولید بیشتر( حاصل شود. 2- سطح باالتری از رفاه برای انسان و جامعه فراهم شود.

)داخل 99( گزینه بیانگر مفهوم اصطالح اقتصادی »کمیابی« از نظر اقتصاددانان است؟  کدام 

 1( محدود بودن منابع و امکانات در دسترس انسان

 2( استفاده از منابع با حفظ و صیانت از آن ها و رعایت عدالت بین نسلی

 3( محدود بودن انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود

 4( محدودیت انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود و در دسترس و محدود بودن منابع و امکانات در دسترس

)خارج 98( کدام است؟  معنا و مفهوم اصطالح »کمیابی« از نظر اقتصاددانان، 

 1( منابع و امکانات و ثروت های طبیعی محدود است. - روش استفاده از منابع و امکانات متنوع است.

 2( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد. - منابع و امکانات در دسترس محدود است.

گونی دارند. گونا کاربردهای   3( انسان در بهره برداری هم زمان از منابع و امکانات محدودیت دارد. - منابع و ثروت های طبیعی 

کرد.  4( منابع و امکانات موجود امکان مصارف متعدد دارند. - با روش های مختلفی می توان از منابع و امکانات در دسترس استفاده 

انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین چه وظیفه ای دارد؟

 1( ممانعت از به کارگیری و مصرف منابع و امکانات خدادادی

 2( رفع نیازهای مادی خود و خانواده و تالش برای ارتقای سطح زندگی شخصی

کرۀ زمین  3( به کارگیری منابع و امکانات در جهت برقراری یک جهان بینی واحد در سراسر 

 4( داشتِن اهداف و برنامه هایی در جهت آبادانی زمین و رفع نیازهای خود و همنوعان

کدام است؟ دو نکتۀ مهم در رابطه با منابع و امکانات 

کرده است.  1( منابع و امکانات موجود در جهان، محدود است. - مصرف بیش از اندازه و اشتباه منابع، آن ها را محدود 

 2( منابع و امکانات در دسترس انسان، محدود است. - منابع و امکانات محدود، قابلیت مصارف و روش های بهره برداری متعدد را دارند.

کرد. گون استفاده  گونا  3( منابع و امکانات موجود در جهان، امکان مصارف متعددی دارند. - با روش های مختلفی می توان از منابع 

 4( منابع و امکانات نامحدود در جهان، توانایی رفع همۀ نیازهای انسان را ندارند. - بهره برداری از منابع و امکانات، مستلزم به کارگیری همۀ روش هاست.
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کهازقبلتولیدشدهاندیادرمواداولیهومنابعوامکاناتطبیعی،تغییراتیایجاد تولیدکنندگانبافعالیصهایخود،ارزشافزودهایجادمیکنند،یعنیدرمحصوالتی 1

کردهوباعثافزایشارزشآنهامیشوند.

گروهفعالیصهایتولیدیوبهعنوانتولیدمعرفیمیشود. ایجادارزشافزودهدرمحصوالتنیزدر 2

کاال،تولیدکنندهدرحالایجادارزشافزودهمیباشد. درواقعدرتماممراحلتولیدیک 3

حیازت
محصول  در  فرد  مالکیت  موجب  که  می نامند  حیازت  را  شود  انجام  آن  روی  کاری  این که  بدون  کرده(  خلق  پروردگار  )آنچه  طبیعت  آمادۀ  محصول  برداشت 

برداشت شده می شود. مثل بهره برداری از علف مراتع، چوب جنگل ها، معادن و یا صید ماهی دریاها.

حیازتازانواعتولیدمحسوبنمیشود،زیراهیچارزشافزودهایایجادنشدهومحصولبرداشصشدهبدونتغییرازمحیطبهدسصآمدهاسص. 1

گذشتهامکانپذیرنبودهاسص. بدونحیازت،اولینتولیدانساندر 2

انواعتولید
که موجب تولید  کار و تالش انسان روی منابع و امکانات طبیعِی در دسترس )مواد و منابع به دست آمده از حیازت( و بااستفاده از ابزارآالت،  نوع اول تولید )احیا(: 

گیاهان همان محصول می شود بدون اینکه تغییری در ساختار آن ایجاد شده باشد. مثل: زراعت، باغبانی، پرورش ماهی و 

کردن« است. کلمۀ »احیا« به معنی »زنده 

نوع دوم تولید )صنعت(: با ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت به دست آمده از احیا و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی )و همچنین ایجاد ارزش 

ک، صنعت پتروشیمی و ... . در واقع در این نوع از تولید ماهیت  افزوده( در آن ها محصول صنعتی به دست می آید. مثل: صنعت مواد غذایی، صنعت تولید پوشا

کرده و محصول جدیدی به دست می آید. منابع یا محصوالت به دست آمده از احیا و حیازت، تغییر 

نوع سوم تولید )محصوالت نرم یا خدمات(: در این نوع از تولید، محصول تولید شده محسوس و ملموس نیست )قابل لمس و قابل مشاهده نیست( اما می تواند 

کند و دارای ارزش اقتصادی است. برخی نیازهای انسان را مرتفع 

کند و سپس از ترکیب عصارۀ  گیاهان در باغچۀ منزل خود اقدام  گیاهان دارویی وحشی و استفاده از بذر آن ها توانسته به پرورش این   فردی با برداشت 

کند. گیاهان، داروهای درمانی تولید و به مصرف کنندگان بفروشد و بیماری های مختلف آن ها را درمان  این 
گیاهان دارویی خودرو  حیازت برداشت 

گیاهان با استفاده از بذر آن )نوع اول تولید(  احیا پرورش 

تولید داروهای درمانی )نوع دوم تولید(  صنعت

درمان بیماری )نوع سوم تولید(  محصوالت نرم )خدمات(

ایجاد ارزش افزوده

ایجاد ارزش افزوده

ایجاد ارزش افزوده

ارزش افزوده جزو »تولید« محسوب می شود.

)خارج 98 - با تغییر( هر یک از موارد زیر به ترتیب، با چه عنوانی شناسایی می شود؟ 
کاری روی آن انجام دهد، مثل بهره برداری از علِف مراتع و چوب جنگل ها،  الف( انسان محصول آمادۀ طبیعت را مستقیمًا برداشت می کند، بدون اینکه 

« نام دارد. که موجب مالکیت فرد می شود، » این اقدام 
کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی را به تولید می رساند، مثل زراعت و پرورش  ب( انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی، همچنین با 

« می گویند. ماهی، به این نوع از تولید، »
« نام دارد، از ترکیب و تبدیل مواد آمادۀ به دست آمده از طبیعت یا محصوالت به دست آمده از احیای منابع طبیعی  که » ج( نوعی دیگر از تولید 

که در آن ها به وجود می آید، مثل صنایع غذایی و پتروشیمی. و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی 
« به شمار می رود؛ به این دسته از تولیدات،  که محسوس و ملموس نیست و به عبارِت امروزی، » د( نوع سوم تولید، تولید محصوالتی است 

« می گویند. «
 1( الف: حیازت ب: احیا ج: صنعت د: محصوالت نرم - خدمات

کاالهای سرمایه ای کاربردی -   2( الف: حیازت ب: احیا ج: صنعت د: محصوالت 

 3( الف: احیا ب: حیازت ج: محصوالت استراتژیک د: محصوالت راهبردی - خدمات

کاالهای سرمایه ای  4( الف: احیا ب: حیازت ج: محصوالت استراتژیک د: محصوالت نرم - 
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کاال و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. نام دیگر آن »زمین« می باشد. که در جریان تولید  منابع طبیعی: منابع و امکانات طبیعی و خدادادی 

کشاورزی  زمین، شیالت  دریا، صنعت  مواد اولیۀ معادن، صنایع چوبی  چوب درختان جنگلی، انرژی  آب پشت سدها

سرمایه


که در جریان تولید از خدمات آنها استفاده می شود. کاالهای بادوام سرمایه ای هستند  سرمایۀ فیزیکی: 

عاملسرمایۀفیزیکیدارایعمرمفیدیبیشازیکسالاسص. 1 

ک در فصل چهارم آموزش داده می شود.( بهعاملسرمایۀفیزیکیهزینۀاستهالکتعلقمیگیرد.)هزینۀ استهال 2

تولیدکنندهبابهکارگیریعاملسرمایۀفیزیکیموجبافزایشارزشمحصوالتمیشود.)ایجادارزشافزوده( 3

گذشتهابزارآالتوتجهیزاتراساختهوامروزازآنها انساندر یعنی گرفتهشده کهامروزدرفرایندتولیدبهکار گذشتۀانساناسص کار سرمایۀفیزیکیحاصل 4

استفادهمیکند.

که صرف خرید، اجاره و یا به کارگیری سایر عوامل تولید )مانند نیروی انسانی، سرمایه گذاری، زمین و...( می شود را سرمایۀ  سرمایۀ مالی: تمام مبالغ و وجوهی 

مالی می نامند.

سرمایۀمالینقشمستقیمدرتولیدندارد. 1 

کارکنانوسودسرمایهدرتولیدشرکصمیکند. کارگاه،حقوق کمکمیکند.مثاًلدرقالباجارۀ سرمایۀمالیباتبدیلشدنبهسایرعواملتولیدبهاینفرایند 2

نیرویانسانی
کار و تالش انسان بر روی منابع طبیعی است. فرایند تولید مستلزم 

وخدماتتبدیلنمیشود. کاال کارانساننباشد،منابعطبیعیبه تاتالشو 1 

ترکیبوتلفیقسایرعواملبرایتبدیلبهمحصولبرعهدۀاواسص. زیرا نقشنیرویانسانیدرفرایندتولیدبیبدیلوبسیارمهماسص 2

دستهبندینیرویانسانی

کار و محصول( کسب و  کارفرما )صاحب 

کارآفرین - متخصص( )سرمایۀ انسانی( نیروی انسانی ماهر )مدیر - 

نیروی انسانی نیمه ماهر

کار( کار یا نیروی  کارگر ساده )عامل 

کار و محصول تولیدشده است. کسب و  کارفرما: صاحب 

که تخصص و تحصیل مرتبط با فرایند تولیدی دارد. )نیروی انسانی متخصص( کارآفرین  سرمایۀ انسانی: مدیر، متخصص و 

کارآفرین نامیده می شود. که با خالقیت خود دست به نوآوری و ایجاد یک فرایند تولیدی جدید می زند و تمام ریسک و خطر آن را می پذیرد،  کارآفرین: فردی 

گروه خود می پردازد. نیروی انسانی نیمه ماهر: با استفاده از تجربه، به انجام فعالیت های مربوط به 

کار(. کار ساده یا عامل  کردن می رود )نیروی  کار  که نیاز به تخصص و تحصیالت خاصی ندارد و فقط از او انتظار  کارگر ساده است  نیروی کار: همان 
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با توجه به جدول روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید: 

الف( در قیمت تعادلی، دریافتی تولیدکننده چه میزان است؟

ب( در قیمت 2000، درآمد تولیدکننده چه میزان است؟

کاال می پردازند؟ ج( در باالترین قیمت، مردم چه مبلغی برای خرید 

کمبود عرضه نسبت به تقاضا چه قدر است؟ د( در قیمت 3200 میزان مازاد عرضه یا 

کمبود عرضه نسبت به تعادل چه قدر است؟ هـ( در قیمت 5100 میزان مازاد یا 

,480000 ؛ د: 27 واحد مازاد عرضه؛ هـ : 36 واحد مازاد عرضه ,140000 ؛ ج: ,200000 ؛ ب:  1( الف:

کمبود تقاضا نسبت به عرضه کمبود تقاضا؛ هـ : 24 واحد  ,72000 ؛ د: 27 واحد  ,140000 ؛ ج: 50 ؛ ب:  2( الف:

کمبود عرضه؛ هـ : 12 واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل ,72000 ؛ د: 27 واحد  ,30000 ؛ ج: ,200000 ؛ ب:  3( الف:

کمبود عرضه 6000 ؛ د: 27 واحد مازاد تقاضا؛ هـ : 36 واحد  ,30000 ؛ ج: 4 ؛ ب: 000,  4( الف:

هرگاه در بازار، قیمت یک کاالی معمولی در حال کاهش باشد، فاصلۀ بین عرضه و تقاضا با این کاهش قیمت،  و به حالت  نزدیک  می شود.

 1( ثابت می شود - تعادل   2( افزایش می یابد - فزونی تقاضا بر عرضه

کاهش می یابد - تعادل کاهش می یابد - فزونی عرضه بر تقاضا  4(   )3 

زمانی که تقاضا بر عرضه فزونی بگیرد، 

کاهش می یابد.  1( قیمت ها افزایش می یابد و فاصلۀ بین عرضه و تقاضا 

 2( قیمت ها افزایش می یابد و فاصلۀ بین عرضه و تقاضا افزایش می یابد.

کاهش می یابد و فاصلۀ بین عرضه و تقاضا افزایش می یابد.  3( قیمت ها 

کاهش می یابد. کاهش می یابد و فاصلۀ بین عرضه و تقاضا   4( قیمت ها 

با توجه به نمودار تعادلی زیر به سؤاالت پاسخ دهید:

کدام منطقه بیانگر وضعیت مازاد تقاضا است؟ الف( 

ب( در قیمت 500 دالر درآمد تولیدکننده چقدر است؟

ج( در قیمت 3800 دالر درآمد تولیدکننده چقدر است؟

کنید. د( در قیمت 500 دالر پرداختی مصرف کنندگان را با درآمد تولیدکننده مقایسه 

کنید. کمبود عرضه را مشخص  هـ( در قیمت 1000 دالر میزان مازاد یا 

کنید. کمبود تقاضا را مشخص  و( در قیمت 3000 دالر میزان مازاد یا 

کمبود عرضه نسبت به تعادل چقدر است؟ ز( در قیمت 500 دالر میزان مازاد یا 

کدام سطح از قیمت ها درآمد تولیدکننده با پرداختی مصرف کننده برابر است؟ ح( در 

کمبود عرضه نسبت به تعادل؛ کمبود تقاضا؛ ز: 40 واحد  کمبود عرضه؛ و: 40 واحد  ؛ د: با هم برابرند؛ هـ : 40 واحد  76000, ,10000 دالر؛ ج:  1( الف: B؛ ب: 

ح: در همۀ قیمت ها

کمبود عرضه؛ ز: 40 واحد مازاد  ؛ د: پرداختی مصرف کننده بیش تر است؛ هـ : 40 واحد مازاد تقاضا؛ و: 40 واحد  76000, ,50000 دالر؛ ج:  2( الف: A؛ ب:

عرضه نسبت به تعادل؛ ح: در قیمت تعادلی

کمبود تقاضا؛ ز: 40 واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل؛  ؛ د: با هم برابرند؛ هـ : 40 واحد مازاد عرضه؛ و: 40 واحد  380000, ,10000 دالر؛ ج:  3( الف: B؛ ب:

ح: در قیمت تعادلی

کمبود  کمبود عرضه؛ ز: 40 واحد  کمبود تقاضا؛ و: 40 واحد  ؛ د: پرداختی مصرف کننده بیش تر است؛ هـ : 40 واحد  380000, ,50000 دالر؛ ج:  4( الف: A؛ ب:

عرضه نسبت به تعادل؛ ح: در همۀ قیمت ها

تقاضاقیمتعرضه

15200070

30320057

50400050

62510026

80600012
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فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی

کنیم؟ چگونه میزان فعالیت های اقتصادی را در سطح جامعه اندازه گیری 

دلیلاهمیصسنجههاوشاخصهایاقتصادیچیسص؟

هرگونه اشتباه در اندازه گیری آن ها موجب اشتباه در تشخیص بیماری های اقتصادی و یا ایجاد مانع در روند بهبودی و درمان آن ها می شود.

سطوحچهارگانۀآمارهایاقتصادی

1- ُخرد: شامل خانوار، شرکت ها و مؤسسات تولیدی

2- شهری

3- منطقه ای

کالن: مّلی و بین المللی  -4

که به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح مّلی و در قالب شاخص های مختلف  ی: شاخه ای از مطالعات اقتصادی است  ّ
حسابداری مل

اقتصادی می پردازد.

برایارائۀتصویریروشنازاقتصادومطالعۀتغییراتآنواندازهگیریسطحرفاهمردم،بهبررسیواندازهگیریاطالعاتودادههایمرکزآمار،سازمان

کرد. مدیریصوبرنامهریزیویابانکمرکزیمیتوانمراجعه

یوآمارهایاقتصادیچیسص؟
ّ
علصاهمیصبسیارزیادحسابداریمل

کشور ارائه می کند. کشور و روند تغییرات ایجادشده در آن و همچنین سطح رفاه مردم   تصویری روشن از اقتصاد 

گاهیدرجنگاقتصادیباارائۀآمارهایغلط،ذهنیصنادرستیدربینمردمایجادمیکنندویاحتیموجباشتباهمحاسباتیدربینمسئوالنو 

نخبگانمیشوند.

با  یزی کشور را  یزی و تدوین چشم انداز برای آینده، داشتن آمار دقیق و اصولی است، به طوری که ارائۀ آمار اشتباه نظام برنامه ر بیشتر بدانیم: یکی از ضروریات برنامه ر

مشکل جدی مواجه می سازد. )ارائۀ آمار غلط موجب دلسردی و بی اعتمادی مردم می شود.(

)داخل 98 - با تغییر( کدام سطح از سطوح چهارگانۀ آمارهای اقتصادی، ُخرد محسوب می شود؟ 
کشوری  1( روستایی، شهری و منطقه ای   2( شهری، منطقه ای و 

 3( تولیدکنندگان، بنگاه های تولیدی و خدماتی  4( خانوار، شرکت ها و مؤسسات تولیدی

کاالها و خدمات  که به بررسی و اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی در سطح مّلی می پردازد. مثاًل میزان تولید   شاخه ای از  است 
)خارج 93( را در جامعه بررسی می کند. 

ی- مطالعات اقتصادی  2( مالیۀ عمومی- علوم اجتماعی
ّ
 1( حسابداری مل

ی- علم اقتصاد
ّ
 3( بودجۀ عمومی- علم مدیریت   4( درآمد مل

گزینه جزو دالیل به کار گیری سنجه های اقتصادی توسط اقتصاددانان نیست؟ کدام 
 1( بررسی نتایج سیاست های اقتصادی به کارگرفته شده  2( عدم وجود شاخص های اقتصادی معتبر

 3( بررسی وضعیت موجود در جامعه  4( اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادی

244

245

246

فصل 4: آشنایی با شاخص های اقتصادی
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)خارج 94( که در طول یک سال نصیب اعضای یک جامعۀ فرضی شده است. با توجه به این جدول:   جدول زیر مبّین اقالم مختلف درآمدی است 

کدام ردیف اجاره بها یا مال االجاره است؟ کدام ردیف جدول قیمت خدمات سرمایه و  الف( 

ب( درآمد مّلی این جامعه تقریبًا چقدر است؟

کدام است؟ ج( درآمد سرانۀ آن 

د( مفهوم و معنای سرانه چیست؟

به   6 و   3 ردیف های  موضوع  کارگران  و  کارمندان  درآمد  توجه: 

تفکیک محاسبه شده است.

60860؛
ً

تقریبا 3043 ؛ ج:  3/ 1؛ ب: 1( الف: ردیف 4 و ردیف   

 د: سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان درآمد یا تولید آن جامعه

60866؛ 
ً

تقریبا 3034 ؛ ج:  4/ 1 و ردیف 4؛ ب:  2( الف: ردیف 

د: سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید آن جامعه

60680؛ 
ً

3043 ؛ ج: تقریبا 3/  3( الف: ردیف 1 و ردیف 4؛ ب:

د: سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان درآمد آن جامعه

60866؛
ً

3034 ؛ ج: تقریبا 4/  4( الف: ردیف 4 و ردیف 1؛ ب:

 د: سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید و درآمد آن جامعه

آنچه که دربرگیرندۀ اقالم مختلف درآمدی است و در طول یک سال نصیب اعضای جامعه می شود، چه نام دارد؟ و دو نمونۀ شاخص از آن کدام است؟  

)داخل 93( ی - درآمد حقوق بگیران - درآمد صاحبان مشاغل آزاد 
ّ
 1( درآمد مل

که به سرمایه تعلق می گیرد. ی - درآمد صاحبان سرمایه - سودی 
ّ
 2( تولید ناخالص مل

ک و مستغالت  3( تولید ناخالص داخلی - اجاره بها یا مال االجاره - درآمد صاحبان امال

که نصیب شرکت ها و مؤسسات می شود.  4(   درآمد سرانه - دستمزدها - سودی 

گزینه درست است؟ کدام  کل براساس اهمیت محدودۀ مکانی چگونه است و در این رابطه،  تقسیم بندی شاخص های اندازه گیری تولید 

کشور در داخل مرزهای جغرافیایی تولید شده را تولید داخلی  کشور و خارجیان مقیم  که توسط افراد  کاالها و خدماتی  ی - محاسبۀ ارزش 
ّ
 1( دو دستۀ داخلی و مل

ی می نامند. 
ّ
که مقیم آن هستند را تولید مل کشوری  کشور خود و یا در  که توسط افراد یک ملت چه در داخل  کاالها و خدماتی  و محاسبۀ ارزش تولید 

گرفته، تولید بین المللی  کشور صورت  که توسط مردم یک  کاالهای تولیدی در سراسر جهان را  ی و بین المللی - محاسبۀ ارزش خدمات و 
ّ
 2( سه دستۀ داخلی، مل

کشور تولید شده، تولید داخلی می نامند. کشور توسط افراد همان  که در داخل  کاال و خدماتی را  می نامند و محاسبه ارزش 

که مقیم آن هستند، تولید  کشوری  کشور خود و یا در  که توسط افراد یک ملت چه در داخل  کاالهایی  ی- محاسبۀ ارزش خدمات و 
ّ
 3( دو دستۀ داخلی و مل

کشور تولید شده را تولید داخلی می نامند. کشور توسط افراد بومی  که در داخل  کاالهایی  ی می نامند و محاسبۀ ارزش خدمات و 
ّ
شده را تولید مل

کشور در داخل مرزهای جغرافیایی تولید  کشور و خارجیان مقیم  که توسط افراد  کاالهایی  ی و بین المللی- محاسبۀ ارزش خدمات و 
ّ
 4( سه دستۀ داخلی، مل

کشور تولید شده را تولید بین المللی می نامند. که در سراسر جهان توسط مردم یک  کاالهایی  شده را تولید داخلی و محاسبۀ ارزش خدمات و 

که مقیم  کشوری دیگری  کشور خود و چه در  که در طول یک سال، توسط افراد یک مّلت چه در داخل  کاالها و خدمات نهایی  محاسبۀ ارزش تمام 

گرفته را  می نامند. آن هستند، صورت 

ی  3( تولید خالص  4( تولید داخلی
ّ
 1( تولید ناخالص  2( تولید مل

کشور  کشور و یا خارجیان مقیم  کشور توسط افراد همان  که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی یک  کاالها و خدمات نهایی  ارزش پولی تمام 

تولید می شود با عنوان  معرفی می شود. 

ی  3( تولید داخلی  4( تولید خالص
ّ
 1( تولید ناخالص  2( تولید مل

کدام است؟ که در حسابداری مّلی برای سنجش تولید، مورد استفاده قرار می گیرد،  ترازو و معیار واحدی 

ی  3( شاخص داخلی  4( پول
ّ
 1( وزن  2( شاخص مل

کدام است؟ )از راست به چپ( عالمت اختصاری تولید ناخالص مّلی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 

DNP-GND )4  GND-DNP )3  GDP-GNP )2  GNP-GDP )1 

286

ارزشاقالم درآمدیردیف

ک و مستغالت1 656 میلیارد دالردرآمد صاحبان امال

2 درآمد صاحبان سرمایهسود شرکت ها و مؤسسات2
3

2 مجموع درآمد ردیف های 1 و 6درآمد حقوق بگیران3
6

696 میلیارد دالردرآمد صاحبان سرمایه4

1 مجموع درآمد ردیف های 4 و 6درآمد صاحبان مشاغل آزاد5
3

466 میلیارد دالردستمزدها6

کشور7 کل  50 میلیون نفرجمعیت 
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289
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292



 

84

اد
ص

اقت
با 

ی 
نای

آش
 :1

ش 
بخ

72 ضروری  نمک - دارو - مسکن  

سرمایه ای  یخچال در فروشگاه بستنی فروشی - ماشین آالت - ابزار تولید

کاالی لوکس و تجملی  فرش های گران قیمت - داروهای ویتامینه - نورافشان

کاال می پردازند. کشاورزان به تولید محصوالت غذایی یعنی   73

 74

فاقد  یعنی  نگیرد،  قرار  فروش  و  خرید  مورد  بازار  در  محصول،  گر  ا  75

کاال منظور نمی شود. مفهوم اقتصادی است، پس 

کاالی بی دوام )و ضروری(  76 نمک  

کاالی سرمایه ای  شن کش مکانیکی  

کاالی واسطه ای پالستیک مایع  

کاالی بادوام خ گوشت   چر

کاالی تجملی پالتو پوست  

کاالی ضروری دارو  

کاالهای ضروری و تجملی تعریف واحدی ندارند، بلکه از فردی به   77

فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر و حتی فراتر از آن از جامعه ای به جامعۀ دیگر 

تعاریف متفاوتی خواهند داشت و این بستگی به سطح درآمد و نوع نیازها دارد.

که خودشان مصرف نمی شوند بلکه از خدمات آن ها  کاالهایی  78 به 

کاالی  صورتی که  در  می گویند.  بادوام  کاالی  می شود،  استفاده  زمان  طول  در 

بادوام توسط نیروی انسانی و در فرایند تولید یک سازمان استفاده شود تبدیل 

کاالی سرمایه ای می شود. به 

آن  فروش  و  خرید  قابلیت  به معنی  کاال،  اقتصادی بودن  مفهوم   79

کاال  نمی شوند،  فروش  و  خرید  بازار  در  که  اشیایی  بنابراین  می باشد،  بازار  در 

محسوب نمی شوند.

خریداری  نیازهایش  از  یکی  رفع  برای  پول  مقابل  در  انسان  آنچه   80

کرده ولی ملموس و فیزیکی نیست با عنوان خدمات معرفی می شود.

تفاوت  قیمت،  تغییرات  با  مصرف  میزان  در  تغییر  عدم  یا  تغییر   81

کاالی لوکس و ضروری را عنوان می کند.

که با اندکی تغییر در قیمت آن، میزان  کاالیی است  کاالی تجملی   82

اندکی  صورت  در  یعنی  می کند،  تغییر  به شدت  خانوارها  طرف  از  کاال  تقاضای 

کاهش می یابد. گران شدن، میزان مصرف به شدت 

را  غیرملموسی  مابه ازای  می توانند  پول  پرداخت  ازای  در  افراد   83

آموزش  کنند.  دریافت  خود  غیرمادی  نیازهای  رفع  برای  و  خدمات  عنوان  با 

نقاشی، خدمات محسوب می شود.

به عنوان  به ترتیب  کارگاه  یک  در  استفاده  مورد  چسب  و  قیچی   84

کاالی واسطه ای )چسب( محسوب می شوند. کاالی سرمایه ای )قیچی( و 

چندانی  تغییر  ضروری  کاالی  تقاضای  میزان  در  قیمت  تغییرات   85

میزان  به شدت  تغییرات  این  تجملی  کاالهای  در  حالی که  در  نمی کند؛  ایجاد 

تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهد.

86 1- جاروبرقی  بادوام  

2- خودکار  مصرفی و بی دوام

3- تابلوفرش  تجملی

کارگاه ریسندگی  واسطه ای 4- نخ در 

5- اتوبوس مسافربری  سرمایه ای 

6- نان  ضروری

87 شخص در ازای خدمت خود به خانواده پولی دریافت نمی کند، پس 

فعالیت او دارای مفهوم اقتصادی نمی باشد زیرا در بازار خرید و فروش نشده است.

دستگاه تکثیر  سرمایه ای 88 روغن زیتون  بی دوام 

تلویزیون  بادوام چسب چوب  واسطه ای 

برنج  مصرفی / بی دوام سکۀ طال   تجملی 

آب  ضروری / بی دوام

کاال شیئی با ارزش اقتصادی است.  89

که حساسیت مصرف کننده به  کاالهایی هستند  کاالهای تجملی،   90

تغییرات قیمت آن ها زیاد است.

کاالهای ضروری ندارد. 91 مصرف کننده حساسیت چندانی به قیمت 

از  بلکه  که خودش مصرف نمی شود،  کاالیی است  بادوام،  کاالی   92

خدمات آن در طول زمان استفاده می کنیم.

طول  و  می شود  مصرف  خودش  که  است  کاالیی  بی دوام،  کاالی   93

عمر ندارد.

نیروی  توسط  تولید  فرایند  در  آن  خدمات  که  بادوامی  کاالی  به   94

کاالی سرمایه ای می گویند. گرفته می شود  انسانی به کار 

کاال یک مفهوم اقتصادی است. 95 تجملی یا ضروری بودن 

به عنوان ورودی توسط  که  کاملی است  کاالی  کاالی واسطه ای،   96

کاالی دیگر  از بنگاه دیگر خریداری می شود و در فرایند تکمیل یک  یک بنگاه 

مشارکت می کند.

97 کاالهایی که توسط خانوارها خریداری می شوند کاالی نهایی هستند.

98 چون آرد برای تهیه شیرینی و فروش آن به مشتری تهیه می شود، 

کاالی مصرفی بی دوام است. پس آرد واسطه ای و شیرینی 

زمان  طول  در  آن  خدمات  از  و  شد  خریداری  خانوار  توسط  چون   99

استفاده می شود پس بادوام است.

گزینههاینادرسص  100 بررسی

گزینۀ )1(: انسان قدرت خلق اشیاء را ندارد.

کار و تالش است. کاال و خدمات مستلزم  گزینۀ )2(: تهیۀ 

نیاز  مورد  تولید خدمات  به  کاال  تولید  تولیدی عالوه بر  فعالیت های   :)4( گزینۀ 

جامعه نیز می پردازند.

انسان  نیازهای  به رفع  قادر  خود  اولیۀ  شکل  با  امکانات  و  منابع   101

و  مصرفی  ارزش  ایجاد  و  آنها  در  تغییر  باعث  که  اقداماتی  سلسله  لذا  نیستند، 

مبادالتی در منابع طبیعی می شود، تولید نامیده می شود.
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عوامل  سایر  خرید  و  مالی  سرمایۀ  تأمین  در  فامیل  افراد  مشارکت   141

موجب پیدایش سازمان مشارکتی می شود، بنابراین عواید، هزینه ها و ریسک ها 

به طور مساوی و یا با نسبتی توافقی بین همۀ عوامل تولید تقسیم می شود. 

بر  خطرات  و  هزینه ها  منافع،  تمام  و  است  خصوصی  سازمان   142

اجاره  یا  دستمزد  عوامل،  سایر  و  بوده  تولید  صاحبان  یا  تولید  صاحب  عهدۀ 

دریافت می کنند.

 143

 144

145 در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی می تواند هم صاحب تولید شود و 

هم دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود.

کتور اجاره  صاحب سرمایۀ مالی نمی تواند مانند سرمایۀ فیزیکی به طور مثال ترا

بگیرد، چون ربا تلقی شده و حرام است.

 146

 147

 148

صاحب  نقش 

سرمایۀ مالی













الف( صاحب کار باشد و در کسب و کار و در سود و زیان شریک شود.

یا

اجر  از  و  کند  مشارکت  تولید  در  قرض الحسنه  به صورت  ب( 

معنوی آن برخوردار شود.
149 در اقتصاد اسالمی به سرمایۀ مالی اجاره تعلق نمی گیرد، زیرا اجاره 

به عنوان ربا محسوب شده و حرام است.

ابتدا درآمد  کتاب نظام قدیم طراحی شده است.  براساس  150 سؤال 

تولیدکننده را حساب می کنیم:

= درآمد × تعداد محصول قیمت هر واحد  

⇒ = درآمد × =2200 1 200000 2 640000000, , , , , ریال   

هدف  و  نشده  برده  نامی  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های  از  مسئله  این  در 

گانۀ سود ویژه  کلی تولیدکننده می باشد، بنابراین امکان محاسبۀ جدا عملکرد 

و سود حسابداری نمی باشد.

= اجاره بهای سالیانه × =12000000 12 144 000000, , ( ) , ,½I¶ ریال  

= حقوق ساالنۀ 15 نفر نیروی انسانی × ×850000 15 12, ( ) ( )oÿº ½I¶  

=153 000000, , ریال   

,185000000= خرید مواد اولیۀ سالیانه , ریال  

ک ساالنه = هزینۀ استهال × =30
100

153 000000 45 900000, , , , ریال  

= جمع هزینه های سالیانه +144 000000 153 000000, , , ,  

 + +185000000 45 900000, , , ,   

= جمع هزینه ها 527 900000, , ریال  

 ( )·IÄp IÄ j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ Ì¼µ\¶= −  

= −2 640000000 527 900000, , , , ,   

= سود 2 112 100000, , , ریال  

)چون مجموع هزینه ها از درآمد تولیدکننده کم تر است، بنابراین او سود کرده است.(

کتاب نظام قدیم طراحی شده و بدون درنظر  151 این سؤال براساس 

بنگاه  سالیانۀ  عملکرد  صرفًا  ویژه،  سود  و  حسابداری  سود  مفاهیم  گرفتن 

گرفته است.  اقتصادی را از نظر سوددهی یا زیان دهی در نظر 

= درآمد تولیدکننده کاال × تعداد  قیمت هر واحد  

= درآمد تولیدکننده × =400 900000 360000000, , ,  

:محاسبۀ هزینه ها  

= اجارۀ سالیانه × =10000000 12 120000000, , ( ) , ,½I¶  

کارمند = حقوق سالیانۀ 12  × × =700000 12 12 100 800000, ( ) ( ) , ,oÿº ½I¶  

ک سالیانه = هزینۀ استهال × =25
100

100 800000 25 200000, , , ,  

= جمع هزینه های سالیانه +120000000 100 800000, , , ,
I¿Mï½nI]H ¡¼£e

� �� �� � �� ��  

+ + =25 200000 178000000 4, , , ,
¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶
� �� �� � �� �� 224000000, ,  

= سود یا زیان − = −360000000 424 000000 64 000000, , , , , ,  

کرده است. چون عالمت پاسخ آخر منفی شده است، بنابراین زیان 

152 جای عبارت های درآمد و هزینه در این فرمول نادرست است و باید 

با هم جابه جا شوند.

= درآمد کاال × تعداد  قیمت   153

= درآمد ×800 900000, = 720000000, , تومان  

= اجاره سالیانه  ×10000000 12, , =120000000, , تومان   

کارمند = حقوق سالیانه 12  × × =700000 12 12 100 800000, , ,
½I¶ oÿº

تومان   

ک = هزینۀ استهال × =25
100

100 800000 25 200000, , , , تومان   

= مجموع هزینه های مستقیم + +120000000 100 800000 178000000, , , , , ,  

+ =25 200000 424 000000, , , , تومان   

مجموع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم  

= + =424 000000 150000000 574000000, , , , , , تومان   

ج در اظهارنامه   سود ویژۀ مندر

= (¶\Ã£Tv¶oÃü » ´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀ Ì¼µ´)− درآمد  

ج در اظهارنامه = سود ویژۀ مندر −720000000 574000000, , , ,  

=146 000000, , تومان   

که در اظهارنامه وارد نمی شود سود حسابداری است. سودی 

= سود حسابداری هزینه های مستقیم− درآمد  

= سود حسابداری − =720000000 424 000000 296 000000, , , , , , تومان   

= درآمد × تعداد محصول  قیمت هر واحد    154

= سود ویژه   − درآمد  مجموع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم    155

S I C C S C CP QE M N E M N
I

= − + ⇒ = + +⋅( ) �  

 156

 157

= سود ویژه  )مجموع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم( − درآمد    158
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ک و قیمت را داریم، از فرمول زیر استفاده می کنیم: 267 چون ضریب استهال

ک سالیانه )ب = هزینۀ استهال × قیمت سرمایه  ک  ضریب سالیانۀ استهال  

ک سالیانه = هزینۀ استهال × =180 20
100

36 میلیون تومان  

ک سالیانه = هزینۀ استهال ⇒
¾ÄI¶ow SµÃ¤

kÃÿ¶ oµø  

= عمر مفید )الف
¾ÄI¶ow SµÃ¤

¾ºIÃ²Iw ¥°¿TwH á¾¹ÄqÀ  

= عمر مفید =180
36

سال5  

کل تولید جامعه به منظور جایگزینی یا  268 هر ساله بخش یا درصدی از 

گذاشته می شود. کنار  ک  کشور با نام هزینۀ استهال تعمیر سرمایه های فرسودۀ 

کنیم؛  10 سال عمر مفید تقسیم  کاالی سرمایه ای را باید بر 269  قیمت 

1 بهای 
10

کشور صرف این هزینه می شود یا به عبارتی، کل تولید  10% از  یعنی

ک منظور می شود. کاال به عنوان هزینۀ استهال

ک = هزینۀ استهال = =
¾ÄI¶ow SµÃ¤

kÃÿ¶ oµø
¾ÄI¶ow SµÃ¤

ÏIw10
10%  

10% است. 10 شود، حاصل برابر با هر عددی تقسیم بر

270 الف(

ک سالیانه = هزینۀ استهال = =
¾ÄI¶ow SµÃ¤

kÃÿ¶ oµø
560
8

میلیون تومان70  

ک = میزان افزایش هزینۀ استهال ک قدیم  × هزینۀ استهال 30
100

 

= × =70 30
100

میلیون تومان21  

که به سال آخر تعلق می گیرد:

ک جدید = هزینۀ استهال ک قدیم   میزان افزایش+ هزینۀ استهال

= + =70 21 91  

کنید فقط در سال آخر با افزایش قیمت ها مواجه شده ایم و دو سال قبل  توجه 

با همان مبلغ سابق محاسبه می شود:

= مجموع هزینۀ سه سال آخر + + =70 70 91 231 میلیون تومان  ب( 

= میزان افزایش قیمت سرمایه × قیمت قدیم سرمایه  30
100

  

= × =560 30
100

168 میلیون تومان  

= قیمت جدید سرمایه + =560 168 728 میلیون تومان  ج( 

کاالهای واسطه ای و مواد اولیه در محاسبات تولید  که  کنید  271 توجه 

کل وارد نمی شوند، زیرا ارزش آن ها قباًل در بطن کاالی نهایی محاسبه شده است.

ارزش مواد غذایی = × =60
100

480 288
Â]Ivº S÷¹Å

  

ارزش خدمات = × + =50
100

480 288 384
768

( )
Â]Ivº S÷¹Å ÂÄHmü jH¼¶
� ���� ����  

)GDP( تولید ناخالص داخلی = ماشین آالت صنعتی( ارزش ب( 

)خدمات+ موادغذایی+  

= + + =480 288 384 میلیون ریال1152  

ک سالیانه هزینۀ استهال = ×1
3

GDP( )Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U الف( 

= × =1
3

1152 384  

ج(

NDP )تولید خالص داخلی( = −GDP( )Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ  

= − =1152 384 768  

)NDP( تولید خالص داخلی سرانه = = =NDP
®¨ SÃ÷µ]

768
20

38 4/ د( 

کنکور، پاسخ ارقام عبارت )ب( و )د( را به اشتباه با ممیز آورده است. متأسفانه 

گزینه ها وجود ندارد و صرفًا از  272 متأسفانه پاسخ قسمت )ب( و )ج( در 

قسمت )الف( و )د( می توان به پاسخ رسید.

الف( قیمت خدمات سرمایه  ردیف 1 )درآمد صاحبان سرمایه(

ک و مستغالت( اجاره بها  ردیف 6 )درآمد صاحبان امال

گفته  د( سرانه به سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه 

می شود. )با همین دو قسمت پاسخ سوال پیدا شد.(

= درآمد مّلی  ب(  درآمد مشاغل آزاد+ درآمد صاحبان سرمایه

+ سود شرکت ها و مؤسسات+ + دستمزدها + حقوق ها اجاره بها  

درآمد ملی = + × + + ×9897 1
3

9897 8856 2
3

9897

6251

6598

( ( )) ( )
� ���� ����

��� ��
  

+ + + + =6442 1
5

6442 8856 8856 41103 6

3059 6

( ( )) ,
/

/
� ��� ���

  

ج(

= درآمد سرانه  = = =
ÂØ±¶ k¶Anj
®¨ SÃ÷µ]

jnIÃ±Ã¶
·¼Ã±Ã¶

41103
50

41103000
50

82206, 00  

273

= تولید ناخالص مّلی ک و ماشین آالت( ارزش خدمات+ مواد غذایی، پوشا  

 + ج اقامت دارند  که درخار کشور  )تولید مردم   

= تولید ناخالص مّلی + × + =165 3
5

65 65 269

39

( )
��� ��

 

= تولید خالص مّلی ک− تولید ناخالص مّلی = هزینۀ استهال − ×269 2
3

15

10

( )
���

 

= تولید خالص مّلی − =269 10 259 الف(  

= تولید ناخالص داخلی ک و ماشین آالت( ارزش + )مواد غذایی، پوشا  

+ خدمات کشور  ارزش تولید خارجیان مقیم   

= تولید ناخالص داخلی + + =165 39 15 219 ج(  

= تولید داخلی سرانه 
−

= −Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ¥°¿TwH â¾¹ÄqÀ
®¨ SÃ÷µ]

219 10
65

 

=
209
65

jnIÃ±Ã¶
·¼Ã±Ã¶  

= تولید داخلی سرانه 3 21/ ب( 

گزینۀ  گزینۀ )4(، اما سازمان سنجش  گزینۀ )1( درست است و هم  متأسفانه هم 

کرده است. )4( را به عنوان پاسخ انتخاب 
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65 دالر باشد، در صورتی که نرخ تورم در سال چهارم نسبت به نرخ تورم  000, 54 و 000, ،45 000, گر شاخص قیمت ها در سه سال فرضی به ترتیب ا

کم تر شده باشد، شاخص قیمت ها در این سال چه عددی می تواند باشد؟ در سال سوم و دوم 

55 000, )4  50000, )3  71000, )2  65 000, )1 

)شاخص  قیمت ها  عمومی  سطح  باشد،   %16 برابر سال  این  در  تورم  نرخ  و  تومان   19 720, برابر  87 فرضی  سال  انتهای  در  قیمت ها  شاخص  گر  ا

قیمت ها( در ابتدای سال 87 چقدر بوده است؟

17000 )4  16564 8/ )3  22440 )2  15648 )1 

247 تومان به فروش برسد، قیمت  500, گوشت به قیمت کیلو  گر در این شرایط 5  گوشت نسبت به ابتدای سال10% افزایش یافته است. ا قیمت 

کیلو چقدر بوده است؟ گوشت در ابتدای سال برای هر 

42500 )4  45000 )3  49500 )2  44500 )1 

که بیانگر وضعیت سطح عمومی قیمت ها در دو سال فرضی 93 و  با توجه به جدول فرضی مقابل 

94 می باشد، به ترتیب از راست به چپ، نرخ تورم سال های 93 و 94 چه می باشد؟

%16 - %13 )2   %20- %15 )1 

%15 - %20)4   %13 - %16 )3 

با توجه به جدول:

الف( نرخ تورم به ترتیب در سال های مختلف چقدر است؟ )از راست به چپ(

ب( تغییرات قیمت در سال دوم نسبت به سال قبل بیانگر چه موضوعی است؟

کاهش و قیمت ها  ؛ ب: نرخ تورم  %10
ً

8% - سال چهارم تقریبا 15% - سال سوم  1( الف: سال دوم

کم شده اند. نسبت به قبل 

افزایش  شتاب  و  تورم  نرخ  ب:  ؛  %10
ً

تقریبا سوم  سال   -  %8 دوم سال   -  %15 اول سال  الف:   )2  

کاهش داشته است. قیمت ها 

کاهش یافته است.  
ً

10% و سال چهارم صفر درصد؛ ب: نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها تقریبا
ً

8% - سال سوم تقریبا 15% - سال دوم  3( الف: سال اول

؛ ب: نرخ تورم و شتاب افزایش قیمت ها بیشتر شده است. %10
ً

8% و سال چهارم تقریبا 15% - سال سوم  4( الف: سال اول صفر درصد - سال دوم

کاال در  15% و21% باشد، قیمت این  گر نرخ تورم در سال 90 و 91، به ترتیب برابر کاال در ابتدای سال 90 برابر 1400 تومان بوده است. ا قیمت یک 

ابتدای سال 92 چقدر است؟

1948 1/ )4  1647 05/ )3  136119/ )2  170603/ )1 

قدرت خرید پول در مقابل  در هر جامعه ای سنجیده می شود.

کاال و خدمات  3( سطح عمومی قیمت ها  4( ارزش عمومی پول ی  2( قدرت فروش 
ّ
 1( واحد پول مل

کدام وضعیت اقتصادی نقش پول را در حفظ ارزش و وسیلۀ پرداخت های آتی، مورد شک و تردید قرار می دهد؟

 1( افزایش نرخ تورم   2( افزایش نرخ بیکاری

کشور  3( رسیدن به وضعیت ثبات اقتصادی  4( رشد و توسعۀ اقتصادی 

تورم به عنوان یکی از مشکالت اقتصادی جامعه محسوب می شود؛ زیرا: 

کاهش سطح تولید و عرضه می شود.  1( افزایش سطح عمومی قیمت ها باعث 

کاهش رفاه عمومی جامعه می شود.  2( افزایش سطح عمومی قیمت ها باعث 

 3( باعث افزایش نرخ سپرده های بانک ها و خروج پول از بازار می شود.

کم شدن فاصلۀ عرضه و تقاضا شده و بازار را از حالت تعادلی خارج می کند.  4( باعث 

شاخص قیمت ها در ابتدای سال 2013 میالدی برابر 2500 دالر و شتاب افزایش قیمت ها برابر20% در این سال تعیین شده است. در این صورت 

شاخص قیمت ها در انتهای سال چقدر بوده است؟

2255 دالر 2/ 2083 دالر  3( 3125 دالر  4( 3/  1( 3000 دالر  2(

50

51

52

9394سال53

40000,48ابتدای سال 000,

48انتهای سال 000,55 200,

ابتدای سالسطح عمومی قیمت ها

25 تومان 000, 83

28 تومان 750, 84
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کد مردم را به دیگران وام می دادند و در ازای آن بهره )یا همان ربا( دریافت می کردند.  پول های را
به  را  آن ها  تا  می دادند  سپرده گذاران  به  را  دریافتی  بهرۀ  از  بخشی  پس  داشتند،  بیش تری  پول  به  نیاز  خود،  وام دهی  توان  افزایش  برای  غیردینی  صرافان   

کنند.  این فعالیت باعث شکل گیری بانک های َرَبوی شد. سپرده گذاری بیشتر تشویق 

گروهبانکوجوددارد کلیدو بهطور 1
کهدرجوامعغیردینیفعالیصمیکنند. ف-بانکهایَرَبوی

کهدرجوامعدینیفعالیصمیکنند. 2-بانکهایغیرَرَبوی

 2

وام  افراد  به سایر  )یعنی  انتقال بدهند  به دیگران  را  اعتبار  این  نزد آن ها سپرده گذاری می کنند و می توانند  یعنی مردم  اعتبار دارند،  که   پیدایش مؤسساتی 
گذاشته است. کرده و تأثیر زیادی در حجم و شکل فعالیت های اقتصادی  گرفتن وام و اعتبار را فراهم  بدهند(، امکان 

 1

 
2

)داخل 97( کدام عامل از جمله عوامل مؤثر در استفاده از پول های صندوق مؤسسات مالی در قرون 16 و 17 میالدی توسط صاحبان آن ها نبوده است؟ 
کامل توسط مشتریان کد ماندن مقدار زیادی از موجودی صندوق  2( عدم اخذ سپرده ها به طور   1( را

کل سپرده ها توسط مشتریان و خطر عدم استفاده از آن  4( اخذ سپرده توسط پاره ای از مشتریان در مقابل سپرده گذاری مجدد سایر مشتریان  3( امکان دریافت 
رونق تجارت و نیاز به پول و خدمات به ترتیب از چه تمدن هایی آغاز شد؟

 1( تمدن اسالمی در قرن های 3 تا 8 هجری - اروپا در قرن های 16 و 17 میالدی
کشورهای اسالمی در قرن های 3 تا 8 هجری  2( اروپا در قرن های 16 و 17 میالدی - 
کشورهای اسالمی در قرن های 16 و 17 هجری  3( اروپا در قرن های 3 تا 8 میالدی - 

 4( تمدن اسالمی در قرن های 16 و 17 هجری - اروپا در قرن های 3 تا 8 میالدی
کدام بود؟ کاغذی نزد مردم به وجود آمده بودند،  که در جریان اعتبار یافتن پول های  وظایف اصلی و اولیۀ مؤسسات مالی 

 1( آسان سازی نقل و انتقال پول - اعطای وام به بازرگانان معروف و ثروتمند
 2( حفظ و نگهداری ذخیرۀ صندوق های مالی - اعطای سود به مشتریان مورد اعتماد

 3( حفظ و تأمین امنیت پول - آسان سازی نقل و انتقال آن
 به برخی مشتریان

ً
 4( حفظ و نگهداری از پول مردم - اعطای وام صرفا

کد صندوق های مالی توسط صاحبان صرافی ها است؟ گزینه بیانگر دالیل به کارگیری پول های را کدام 
گسترش تجارت کمک به اقتصاد داخلی و  کشورهای پیشرفته و نیاز به پول و سرمایۀ بیشتر برای   1( صنعتی شدن 

کاهش ارزش پول های فلزی پس انداز شده و از بین رفتن اعتبار رسیدها و درنتیجه نارضایتی سپرده گذاران  )2 
که همواره در سفر تجاری بودند و به کارگیری پول ها به صورت قرض الحسنه  3( عدم دریافت پس اندازها از طرف صاحبانی 

کردن هم زمان پول از طرف دیگران و صفر نشدن موجودی صندوق که به امانت نزد صرافی ها بود و واریز   4( فقط دریافت بخشی از پول هایی 
کشورها شد. گذشته از طریق  موجب افزایش سطح تولید در  فعالیت صرافی ها در 

کردن فعالیت های تجاری و افزایش مبادالت بین مردم کد مردم در بخش تولید  2( آسان   1( سرمایه گذاری پول های را
کد بازرگانان در تجارت بین الملل  4( اعطای وام های بدون بهره به تولیدکنندگان داخلی  3( به کارگیری پول های را
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کوتاه مدت محسوب می شوند؟ کدام یک از اسناد، بلندمدت، دیداری و  به ترتیب، 

 1( سفته، پول نقد، چک   2( سهام، چک، اوراق مشارکت

 3( اوراق مشارکت، سفته، سهام   4( اوراق مشارکت، چک، سفته

گروه از اسناد اعتباری بیش از یک سال به طول می انجامد؟ کدام  بازپرداخت 

 1( پول ثبتی  2( چک  3( سفته  4( اوراق مشارکت

فعالیصهایمختلفبانکها
1 عملیات اعتباری: بانک ها از محل سپرده های دیداری و غیر دیداری مردم به مشتریان و مؤسسات وام می دهند. این فعالیت، مهم ترین فعالیت و خدمت 

بانک ها محسوب می شود. 

کرده و در  کاالهای خارجی می خرند را رفع  که  کشورهای خارجی، اتباع خارجی و بازرگانانی  2 خرید و فروش ارز: بانک ها با خرید و فروش ارز، نیاز مسافران به 

کارمزد دریافت می کنند. )بانک های تجاری( ازای خدمت خود 

کرده است می تواند بدون  که چک یک بانک در شهرستان را به جای طلب خود دریافت  3 نقل و انتقال پول مشتریان در داخل کشور: به عنوان مثال فردی 

کند.  رفتن به آن شهر، چک را در بانک شهر خود وصول 

4 وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها: بانک مبلغ چک مشتری را از بانک بدهکار دریافت و به حساب مشتری خود واریز 

کرده و به حساب آن ها واریز می کند.  می کند و یا سود سهام مشتریان خود را دریافت 

5 پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آن ها: بانک بنابه درخواست مشتری بدهی هایی مثل اقساط وام، بدهی مربوط به قبض آب و برق و ... را از 

کرده و به جای او پرداخت می کند.  حساب مشتری برداشت 

6 قبول امانات )سهام، اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان(: با اجاره دادن صندوق امانات به مشتریان خود در نگهداری اسناد و اشیای قیمتی آن ها، 

ارائۀ خدمت می کند. 

7 بانک ها به درخواست مشتریان خود، وظیفۀ قیمومت، وکالت و وصایت مشتریان را مطابق مقررات مربوطه عهده دار می شوند.

نظامبانکیبدونرباچگونهعملمیکند؟
که  که به مردم می دهند، حق ندارند هیچ مبلغ اضافی )اعم از نقدی و یا جنسی( را  در جمهوری اسالمی و براساس فقه اسالمی، بانک ها در قبال وام و تسهیالتی 

کنند؛ زیرا »ربا« تلقی شده و »حرام« است. این قانون از سال 1363 به اجرا درآمده است. از قبل تعیین شده باشد دریافت 

کسبمیکنند؟ بانکهادرآمدخودراازچهمحلی

کسب می کنند  بانک ها از دو طریق درآمد 
ح های تولیدی و عمرانی   1_ از طریق سرمایه گذاری مستقیم در طر

به  مالی  تسهیالت  اعطای  با  و  اسالمی  عقد   11 تحت  غیرمستقیم،  سرمایه گذاری  طریق  از   -2

که از بانک، طبق 11 عقد  مشتریان خود »یعنی شریک شدن در سود فعالیت اقتصادی مشتریانی 

کرده اند«. اسالمی وام و اعتبار دریافت 

بانکاسالمیباانجامفعالیصهایواقعیاقتصادیویامشارکص،ازحالصواسطهگریخارجشدهوبهنهادیفعالدرعرصۀاقتصادوتولیدتبدیلمیشود.

عقوداسالمیمجاز
بهدلیلاینکهاینفعالیصبانکهادربخشواقعِیاقتصاداسص،سودبانکی)قطعییاعلیالحساب(پرداختیبهسپردهگذاران»ِربا«تلقینمیشود.

گذار می کند و مشتری متعهد می شود در زمان معین، عین مال یا قیمت آن را بدون پرداخت  1 قرض الحسنه: بانک مقدار معینی از مال خود را به مشتری وا

سود به بانک بر گرداند.

کردن با سرمایۀ دیگری. 2 ُمضاربه: بانک سرمایه را تأمین و مشتری با آن تجارت می کند. در نهایت سود حاصله نیز تقسیم می شود. ُمضاربه یعنی تجارت 

که در آن بانک به همراه دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی یا جنسی )پول یا ساختمان یا ابزار و  3 مشارکت مدنی: قراردادی بازرگانی است 

گذاشته شده و  ک  که بین دو یا چند نفر به اشترا کسب سود روی هم می گذارند. ُمشاع یعنی مال یا منفعتی  ماشین آالت و ...( خود را به صورت ُمشاع و برای 

کرد. سهم آن ها را نتوان مشخص 
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کارکرد آن ها  اما در اصطالح اقتصاددانان،  گاهی به اوراقی مثل: سفته، چک، پول، برات و حوالجات در زبان مردم اوراق بهادار گفته می شود که 

)خارج 99( آن ها اوراق بهادار  

 1( تضمین تعهدات است، نه تأمین مالی - تلقی می شود.  2( تأمین مالی است، نه تضمین تعهدات - تلقی می شود.

 3( تأمین مالی است، نه تضمین تعهدات - تلقی نمی شود.  4( تضمین تعهدات است، نه تأمین مالی - تلقی نمی شود.

که بیانگر میزان مالکیت فرد در شرکت تجاری است و بر روی آن اطالعاتی شامل: میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن  ورقۀ قابل معامله ای 

)خارج 97 - با تغییر( درج شده است، چه نام دارد؟ 

 1( اوراق مشارکت  2( سهام ممتاز  3( ورقه سهام  4( اوراق بهادار

)داخل 93( تهیۀ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار  در ایران بر عهدۀ  است.  

 1( اوراق سهام - شورای عالی پول   2( اوراق مشارکت - بانک مرکزی

کانون بانک ها  3( اوراق قرضه - وزارت امور اقتصادی و دارایی  4( اسناد خزانه - مجمع عمومی بانک ها با همکاری 

کشور و توسط سازمان مجری انتشار می یابد. که برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح های  در   اوراق بهاداری است 

)داخل 91 - با تغییر(  1( اوراق مشارکت - بازرگانی و تجاری  2( اوراق سهام - تولیدی و خدماتی 

 3( اوراق مشارکت - توسعه ای و عمرانی  4( اوراق سهام - توسعه ای و عمرانی

)خارج 92( کلی با عناوین  و  تقسیم می شود.  که برای  صادر می شود و به دو دستۀ  منظور از  اوراقی است 

 1( اسناد اعتباری - تخصیص اعتباری بلندمدت - اوراق سهام - اوراق مشارکت

 2( اسناد اعتباری - تخصیص اعتباری میان مدت - اوراق سهام - اوراق قرضه

 3( اوراق بهادار - تأمین منابع مالی - اوراق سهام - اوراق مشارکت

 4( اوراق بهادار - تأمین منابع مالی - اوراق سهام - اوراق قرضه

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 

)خارج 90( دریافت می کنند. 

کدام است؟ الف( نام این اوراق چیست؟  ب( طول مدت زمان بازپرداختشان چقدر است؟  ج( عنوان اقتصادی این اسناد 

کوتاه مدت  2( سفته - بیش از یکسال - اعتباری دیداری  1( اسناد خزانه - سه ماه - اعتباری 

کمتر از یک سال - اعتباری میان مدت  4( اوراق مشارکت - اغلب بیش از یک سال - اعتباری بلندمدت  3( اوراق سهام - 

کرد. همچنین درصورت پذیرش،  عبارت »هیئت پذیرش پس از بررسی دقیق وضعیت مالی شرکت، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای آن اقدام خواهد 

)داخل 91( شرکت از مزایا و معافیت های مالیاتی خاص برخوردار خواهد شد.« در ارتباط با چه شرکتی و مربوط به چه سازمانی است؟  

 1( سهامی عام - بورس   2( سهامی خاص - بورس

 3( سهامی عام - سازمان ثبت عالئم و شرکت ها  4( سهامی خاص - سازمان ثبت عالئم و شرکت ها

)داخل 84( کدام شرکت ها از مزایا و معافیت های خاص مالیاتی برخوردار می شوند؟ 

 1( شرکت های مختلط سهامی

 2( شرکت های مختلط غیرسهامی

که سهامشان در بورس پذیرفته می شود.  3( شرکت هایی 

که تمام سرمایه شان در هنگام تأسیس توسط مؤسسان تأمین شده است.  4( شرکت هایی 

که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود، سرمایۀ آن متشکل از سهام هم ارزش است و افراد با خرید سهام در سود و زیان این نوع شرکت ها  شرکتی 

سهیم می شوند، شرکت  نام دارد و مسئولیت صاحبان سهام در این شرکت ها  است و سهام این شرکت ها معمواًل به وسیلۀ  

)خارج 89( به فروش می رسد. 

 1( تضامنی - به میزان مساوی - بازار سرمایه  2( سهامی - به میزان سهام افراد - بورس اوراق بهادار

 3( نسبی - به میزان سهام عرضه شده به مردم - بانک های دولتی  4( با مسئولیت محدود - به نسبت معامالت افراد با شرکت - بانک مرکزی
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خ تورم سال 86 به دلیل اینکه فقط قیمت های ابتدای سال را داریم  محاسبۀ نر
امکان پذیر نیست.

خ تورم در  که نر خ تورم در سال های مختلف متوجه می شویم  با بررسی نر ب( 
کاهش یافته، یعنی شتاب افزایش قیمت ها نسبت  سال 84 نسبت به سال 83 
کم شدن قیمت ها نمی باشد. در این مسئله با  کم شده، اّما این به معنی  به قبل 

کمی دقت نیز می توانستید به پاسخ صحیح برسید.
که قیمت های انتهای یک سال به عنوان قیمت  55 قباًل هم عنوان شد 

گرفته می شوند. ابتدای سال بعد در نظر 

خ تورم در سال 90 = نر = −15
100

1400
1400

x  

 ⇒ = − ⇒ + =21000 100 140000 21000 140000 100, , , ,x x  

 ⇒ =x 1610 کاال در انتهای سال 90 یا ابتدای سال 91:  قیمت 

خ تورم در سال 91 = نر = −21
100

1610
1610

x  

 ⇒ = − ⇒ + =33 810 100 161000 33 810 161000 100, , , ,x x  
کاال در انتهای سال 91 یا ابتدای سال 92: قیمت 

 ⇒ = ⇒ =x x194 810
100

1948 1, /  

56 قدرت خرید پول در مقابل سطح عمومی قیمت ها در هر جامعه ای 

سنجیده می شود.
که نقش و توانایی پول در حفظ  خ تورم باعث می شود  57 افزایش نر

گیرد. ارزش و ابزار پرداخت های آتی مورد تردید قرار 
افراد  درآمد  زیرا  می شود؛  جامعه  عمومی  رفاه  کاهش  باعث  تورم   58

کاهش رفاه  خ تورم افزایش نمی یابد و همین مسئله باعث  متناسب با افزایش نر
عمومی می شود.

 59

خ تورم = نر
−kÄk]ÁIÀïSµÃ¤(}iI{)cõw ´Äk¤ÁIÀïSµÃ¤(}iI{)cõw

´Äk¤ ÁIÀïSµÃ¤(}}iI{)cõw
 

20
100

2500
2500

20 2500 100 2500= − ⇒ × = −x x( )  

⇒ = − ⇒ = ⇒ =50000 100 250000 300000 100 3000, , ,x x x  
کتاب تا  که در درسنامه عنوان شد فرمول های موردنظر  60 همان طور 

حدودی با فرمول های بین المللی متفاوت است، طراح سؤال در این جا بیشتر 
کرده است. براساس فرمول های بین المللی سؤال را طراحی 

= نقدینگی )الف اسکناس ها   سپرده های دیداری+ مسکوکات+
قرض الحسنه+ سپرده های غیردیداری+   

= نقدینگی + × + +2200 1
5

350 1500 1450

70

( )
� �� �� ÁnHkÄjoÃü ÁIÀï½joPw

+
ÁnHkÄj ÁÁIÀï½joPw

� �� �� = واحد5220  

= شبه پول )ب   قرض الحسنه+ سپرده های غیردیداری

= − + =
=

( )1500 350 1450 2600
1150ÁnHkÄjoÃü

� �� ��  

= سپردۀ پس انداز )ج مجموع دیداری و غیردیداری −  

− سپردۀ دیداری سپردۀ مدت دار  

= سپردۀ پس انداز − − =1500 350 480 670 واحد  

می گوییم  باشد  بیشتر  تورم  رشد  خ  نر از  نقدینگی  رشد  خ  نر هرگاه   61

افزایش نقدینگی واقعی است.

62 الف( مطابق نظر طراح، شبه پول عبارتست از:

ارزش پولی مسکوکات = × = =2
5

2000 4000
5

800  

= حجم شبه پول − مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری  

قرض الحسنه+ سپردۀ دیداری  

= حجم شبه پول − + =1000 180 1280 2100 ب( 

= نقدینگی مسکوکات+ اسکناس ها  

حساب های قرض الحسنه+ مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری+   

= نقدینگی + + + =2000 800 1000 1280 5080 ج(  

63

= مسکوکات )الف × =2
5

2000 800   64

= حجم شبه پول )ب قرض الحسنه+ غیردیداری  

)در این سؤال براساس فرمول بین المللی منظور شده است.(

= حجم شبه پول − + =( )1000 180 1280 2100  

= نقدینگی )ج سپرده های دیداری+ مسکوکات+ اسکناس   

سپرده های قرض الحسنه+ سپرده های غیردیداری+  

= نقدینگی + + + =2000 800 1000 1280 5080  

کنکور سال های 98 و 99 برای محاسبۀ شبه پول و  کنید در  65 توجه 

گرفتن سپرده های قرض الحسنه در هر  نقدینگی از فرمول بین المللی و با در نظر 

دو فرمول استفاده شده است.

حجم شبه پول )الف = سپرده های دیداری سپرده های قرض الحسنه+  

حجم شبه پول = − + =( )1200 120 1630 2710  

= ارزش سپرده های غیردیداری )ب  مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری 

= سپرده های دیداری−  1200 120 1080− =  

= نقدینگی )ج مسکوکات+ اسکناس ها   

سپرده های قرض الحسنه+ مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری+   

= نقدینگی + + + =×1500 1200 1630 53302
3

1500
1000

( )  

66 الف(

= نقدینگی مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری+ مسکوکات+ اسکناس ها

= نقدینگی + × + =2200 1
5

350 1500 3770( ) واحد  

= سپرده های مدت دار مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری ب( 

− سپرده های دیداری− سپرده های پس انداز  

= سپرده های مدت دار − − =1500 350 480 واحد670  
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75 شاخص های اندازه گیری وسعت و اندازۀ فقر:

کشور نسبت به  کشور، هرچه درآمد سرانۀ یک  1- درآمد سرانه: در مقایسۀ دو 

کشور فقیر بیشتری دارد، یعنی درآمد سرانه با  کم تر باشد، طبیعتًا آن  کشور دیگر 

وسعت فقر رابطۀ معکوس دارد.

که  کشوری  2- میزان نابرابری در توزیع درآمد: در هر سطحی از درآمد سرانه، 

تعداد  از  دیگر  کشور  به  نسبت  باشد،  ناعادالنه تر  آن  در  درآمد  توزیع  وضعیت 

رابطۀ  درآمد  ناعادالنۀ  توزیع  با  فقر  وسعت  لذا  است.  برخوردار  بیشتری  فقیر 

مستقیم دارد.

 76

حس  ایجاد  اجتماعی،  رفاه  به  بخشیدن  تحقق  عوامل  از  یکی   77

رضایتمندی و شادکامی در افراد است.

) از وضعیت معیشتی مناسبی  )B که این فرد در کشور خود 78 از آن جا 

کشور  کشور اصطالحًا باالی خط فقر قرار دارد، ولی در  برخوردار است و در این 

کشور با توجه به درآمدش، زیر خط فقر قرار می گیرد؛ بنابراین این فرد در  ( )A

) فقیر نسبی محسوب می شود. )A

79

80

با توجه به این که یکی از عوامل اصلی ایجاد رفاه اجتماعی در یک   81

و  قتل  دزدی،  آمار  افزایش  لذا  است،  اجتماعی  نابهنجاری های  کاهش  کشور، 

کاهش است. که رفاه اجتماعی در این جامعه در حال  اعتیاد به معنای آن است 

82 با توجه به شاخص های اندازه گیری فقر و وسعت آن یعنی: 1( درآمد 

کشور یکسان فرض  گر درآمد سرانۀ دو  سرانه و 2( میزان نابرابری در توزیع درآمد، ا

شود، بررسی وضعیت توزیع درآمد در این کشورها، گستردگی فقر را مشخص می کند.

خ و وسعت فقر در  کم تر شود، نر کشور درآمد سرانه  83 هر چه در یک 

هم  با  فقر  وسعت  و  سرانه  درآمد  مفهوم  دو  یعنی  می شود،  بیشتر  جامعه  این 

رابطۀ معکوس دارند.

درآمد  توزیع  کشور  یک  در  چه  هر  سرانه،  درآمد  نگرفتن  نظر  در  با  هم چنین 

خ فقر و وسعت آن در این جامعه افزایش می یابد. ناعادالنه تر شود، نر

= سهم دهک اول − سهم دهک چهارم = − =% % % %4 7 4 3  84

= سهم دهک دوم − سهم دهک هفتم = − =% % % %5 5 10 5 5 5 5/ / /  

= سهم دهک نهم + سهم دهک پنجم = + =% % % %7 8 7 15  

= سهم دهک دهم + سهم دهک ششم = + =% % % %15 9 15 24  

85

= سهم دهک اول − سهم دهک دهم = − =% % % %19 23 19 4  86

= سهم دهک نهم + سهم دهک دوم = + =% % % %9 5 5 9 5 14 5/ / /  

= سهم دهک سوم − سهم دهک نهم = − =% % % %8 5 14 5 8 5 6/ / /  

= سهم دهک هفتم + سهم دهک اول = + =% % % %7 5 4 7 5 11 5/ / /  

کتاب اقتصاد نظام قدیم طراحی شده است. 87 این سؤال براساس 

گرفته، یعنی نسبت 20 درصد  که مورد بررسی قرار  الف( در مقایسۀ دو وضعیتی 

باال به 20 درصد پایین و 10 درصد باال به 40 درصد پایین، شاخص دوم یعنی 

نسبت 10 درصد باالی درآمدی به 40 درصد پایین درآمدی به اشتباه وضعیت 

توزیع درآمدها را مناسب تر نشان می دهند.

شاخص دهک ها = = + + +
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj  ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj  ´¿w

10

40
21

3 5 7 9
 

= 21
24

0 8� /  

این در  و  کوچک تر شده  از عدد یک  که می بینید شاخص دهک ها  همان طور 

بررسی وضعیت توزیع درآمد قابل قبول نیست.

در  استفاده  مورد  روش  به  نسبت  را  درآمد  توزیع  وضعیت  که  شاخصی  ب( 

قسمت »الف« نامناسب تر نشان می دهد عبارتست از:

شاخص دهک ها = = +
+ =

Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

20
20

21 18
3 5

39
8
�44 8/  

کشورها  که به درستی وضعیت نامناسب بودن توزیع درآمد را در  ج( اما روشی 

مورد بررسی قرار می دهد، یعنی روش اصلی این است:

IÀï¦Àj }iI{ Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w= =

10
10

21
33

7=  

کتاب نظام قدیم طراحی شده است. 88 این سؤال براساس 

الف( در مقایسه با دو فرمول ارائه شده، یعنی:

شاخص دهک ها )1 =
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

20
20

 

شاخص دهک ها )2 =
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

10
40

 

روش دوم به اشتباه وضعیت توزیع درآمد را مناسب تر نشان می دهد.

شاخص دهک ها = = + + +
Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

10
40

25
5 7 8 9

 

= 25
29

0 8� /  

که از بین این دو شاخص وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر بیان  ب( شاخصی 

می کند، روش اول است.

شاخص دهک ها = = +
+ =

Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

20
20

25 17
5 7

42
12

== 3 5/

می کند،  بیان  را  درآمدها  توزیع  نامناسب بودن  به درستی  که  روشی  اما  ج( 

عبارتست از:
شاخص دهک ها = = =

Ák¶Anj Á¯IM kÅnj ´¿w
Ák¶Anj ¸ÃÄIQ kÅnj ´¿w

10
10

25
5

5  

که دهک های درآمدی وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه  89 از آن جا 

کم تر باشد،  را مشخص می کنند، بنابراین هرچه فاصلۀ این دهک ها از یکدیگر 

خ فقر در آن  لذا نر یعنی توزیع درآمد در آن جامعه وضعیت مناسب تری دارد؛ 

کم تر است و بالعکس. جامعه 

90
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گذشته از چه محلی صورت  می  گرفت؟ کشوری و لشکری و هم چنین تأمین سایر هزینه  های جاری دولت در  کارکنان  تأمین و پرداخت حقوق 
 1( خراج و مالیات دریافتی از مردم   2( مولدشدن دولت در زمینه های اقتصادی

 3 ( سرمایه گذاری های اقتصادی   4( ضرب سکه و چاپ اسکناس

گذشته مبالغ دریافتی دولت از مردم تحت عنوان مالیات صرف چه اموری می  شد؟ در 
 1( توزیع مجدد سرمایه بین اقشار مختلف جامعه - تأمین هزینه های نگهداری از مرز ها 

 2( سرمایه گذاری  های مولد در جهت افزایش توان اقتصادی - به کارگیری منابع اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری در امور نظامی

کشور گسترش شاخص های توسعه ای - ایجاد اشتغال و زدودن فقر از چهرۀ   3( سرمایه گذاری برای 

گرانی کشوری و لشکری - انجام اقدامات خاص در مواقع قحطی و  کارکنان   4( تأمین هزینه  های جاری و حقوق 

گذشته چه بود؟ نقش و وظایف دولت ها در 
کشور - هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعۀ پایدار- توزیع مجدد درآمد به منظور رفع فقر و تأمین هزینه  های آن از محل فعالیت  های   1( حفظ نظم و امنیت 

اقتصادی خود

کاهش نابرابری و توزیع عادالنۀ ثروت - مقابله با مشکل افزایش قیمت  ها - حفظ نظم و امنیت مرزها در برابر دشمنان خارجی و تأمین هزینه  ها از محل اخذ مالیات  )2 

کشور - دفاع از ملت در مقابل دشمنان داخلی و خارجی - تأمین هزینه  های فعالیت  های دولتی از محل اخذ مالیات  3 ( حفظ نظم و امنیت 

کاهش نابرابری و توزیع عادالنۀ ثروت - دفاع از ملت در مقابل دشمنان داخلی و خارجی - توزیع مجدد درآمد به منظور رفع فقر و تأمین هزینه  های آن از   )4 

محل فعالیت  های اقتصادی خود

نقشاقتصادیدولص

کامل ف-اشتغال

که در آن همۀ عوامل تولید )زمین، نیروی انسانی، سرمایه( امکان شرکت در فرایند تولید را داشته باشند  گفته می شود  تعریف عمومی اشتغال کامل: به وضعیتی 

و هیچ کدام از عوامل تولید به صورت ناخواسته، بدون استفاده و غیر مولد نمانده باشند.

کامل انواع مختلفی دارد اشتغال 
کامل عامل زمین اشتغال 

کامل نیروی انسانی اشتغال 

کامل سرمایه اشتغال 

خ بیکاری نیست؛ زیرا شرایط مختلف موجب می شود برخی افراد مشغول به کار نباشند. مثاًل: اشتغال کامل نیروی انسانی: به معنی »صفر« شدن نر

کار نیستند. )بیکاری داوطلبانه( برخی افراد داوطلبانه حاضر به 

کی( کار دیگر هستند. )بیکاری اصطکا کاری به  برخی افراد در حال جابه جایی از 

کارگران ساختمانی. )بیکاری فصلی( کشاورزان یا  کار ندارند؛ مثل  برخی افراد در فصل هایی از سال 



درجوامعامروزیدولصهابرایمقابلهومهارآثارمنفیاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبیکاری،بهشدتتالشمیکنند. 1

کاربهبیکارانوایجاداشتغالبهطورمستقیمدربخشدولتینیسص. وظیفۀدولصدررفعمشکلبیکاری،بهمعنیدادن 2

کاهشبیکارییاایجاداشتغال،بامسئلۀبیکاریمبارزهمیکند. دولصبامدیریصزمینههای 3

شرایط و زمینه  های ایجاد اشتغال 

دولت از طریق:

2 توانمندسازی مهارتی و فنی حرفه ای دانش آموزان و دانشجویان و سایر افراد 1 اصالح نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه ها  

4 ایجاد رونق اقتصادی کار  کاهش هزینه های جستجوی  کز شغل یابی و  3 ایجاد مرا

کار را فراهم می کند. فرصت اشتغال و امکان جذب افراد به بازار 

6

7

8
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کل بهغیرازبانکها،بیمههایدولتیوبرخیسازمانهایعمرانیتوسعهای،بقیۀسازمانهاونهادهایدولتیدرآمدهایخودرابهخزانهداری 1 

واریزمیکنند.

کلآنتوسطوزیراقتصادمعینمیشود. کلخزانهداریدروزارتاقتصادوامورداراییاسصومدیر ادارۀ 2

گامچهارم نظارتبراجرایبودجه
 بودجه یکی از اهرم های قوی هدایت اقتصاد در هر جامعه است:

کافی نیست و باید بر اجرای آن نظارت دقیق داشت.  بنابراین تصویب بودجه به تنهایی 
که تصویب کنندۀ بودجه است، وظیفۀ نظارت بر اجرای آن را هم برعهده دارد.  مجلس شورای اسالمی 

 در صورتی که مجلس بر اجرای بودجه نظارت نکند، تصویب آن اهمیت خود را ازدست می دهد.
 ارقام درآمدها و هزینه های دولت در سند بودجه پیش بینی می شود بنابراین تقریبی است.

ج و درآمدهای واقعی دولت مشخص می شود.  بعد از یک سال و پس از اجرای بودجه، مخار
 تفاوت این ارقام واقعی با ارقام پیش بینی شده در سند بودجه مشخص و در سندی به نام »سند تفریغ بودجه« ارائه می شود.

 سند تفریغ بودجه، دستیابی به اهداف و پایبندی و یا عدم پایبندی دستگاه های دولتی به تکالیف بودجه را معلوم می کند.
درتمامدنیاحقنظارتبراجرایبودجهبرایمجلسنمایندگانشناختهمیشود.)اصولف5و55قانوناساسی( 1 

درایرانوظیفۀنظارتبراجرایبودجهوارائۀسندتفریغبودجهبهعهدۀدیوانمحاسباتاسص. 2

اعضایدیوانمحاسباترانمایندگانمجلسانتخابمیکنند. 3

زیرنظرمجلسشورایاسالمیاسص.
ً
درایرانبهموجبقانوناساسی،دیوانمحاسباتمستقیما 4

وظیفۀدیوانمحاسباتچیسص؟
کشور استفاده می کنند،  کل  که به نوعی از بودجۀ   این دیوان به تمامِی حساب های وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی 

که مشخص شده است، به مصرف برسد.  رسیدگی می کند تا هزینه ها بیش از اعتبارات تصویب شده نباشد و هر وجهی در جایی 

گزینه ها در رابطه با الیحۀ بودجه نادرست است، به جز  تمام 
که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم شده است را »الیحۀ بودجه« می نامند.  1( متن پیشنهادی بودجه 

کمیسیون بودجه تدوین و پس از تصویب سازمان مسئول امور بودجه به مجلس تقدیم می شود را »الیحۀ بودجه« می نامند. که توسط   2( متن پیشنهادی بودجه 
که توسط هیئت دولت تدوین و پس از تصویب مجلس، به اجرا درمی آید را »الیحۀ بودجه« می نامند.  3( متن پیشنهادی بودجه 

که توسط مجلس نمایندگان تدوین و پس از تصویب سازمان بودجه به هیئت دولت تقدیم می شود را »الیحۀ بودجه« می نامند.  4( متن پیشنهادی بودجه 
کدام  کشور برنامۀ انتخابات ریاست جمهوری موجب تأخیر ارسال الیحۀ بودجۀ سال بعد به مجلس شده است، در این صورت،  کنید در یک  فرض 

گزینه در رابطه با این توضیحات درست است؟
 1( الیحۀ بودجه تا آذرماه سال بعد می بایست به مجلس تقدیم می شد.  2( الیحۀ بودجه تا قبل از پایان همان سال باید به مجلس تقدیم می شد.

 3( الیحۀ بودجه تا آذر ماه همان سال می بایست به مجلس تقدیم می شد.  4( الیحۀ بودجه تا قبل از پایان سال بعد باید به مجلس تقدیم می شد.
گزینه  ها در رابطه با »سند بودجه« درست هستند، به جز   تمام 

کشور توسط دولت تهیه و به مجلس تقدیم می شود. کل   1( طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجۀ ساالنۀ 
کمیسیون بودجه مطرح می شود.  2( الیحۀ بودجه ابتدا در جلسۀ علنی مجلس بررسی شده و سپس توسط 

 3( متن پیشنهادی بودجه توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می شود.
کسب درآمدها و صرف هزینه های پیش بینی شده هستند.  4( تبصره های مندرج در سند بودجه دربردارندۀ ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگونگی 

کید بر میزان اهمیت این طرح، مجوز سهم بیشتری از بودجۀ  دولت برای انجام یک طرح توسعه ای در منطقۀ محروم سیستان و بلوچستان و به منظور تأ
با توجه به این متن  گزینه  کدام  از اجرای این طرح شد و به آن هیچ بودجه ای تخصیص نداد.  کرد اما مجلس مانع  از مجلس درخواست  را  کشور 

به ترتیب بیانگر دالیل اهمیت بودجه است؟ 
کسب مجوز قانونی برای دریافت سهم بودجۀ هر هدف  کشورها - الزام   1( تصویب بودجه توسط سازمان مسئول امور بودجه در همۀ 

کسب مجوز قانونی دولت برای دریافت سهم بودجۀ هر هدف   2( ارزیابی میزان اولویت و اهمیت اهداف دولت توسط بودجه - الزام 
کشورها - اجرای بودجه و نظارت بر اجرای آن توسط مجلس   3( تصویب بودجه توسط سازمان مسئول امور بودجه در همۀ 

 4( ارزیابی میزان اولویت و اهمیت اهداف دولت توسط بودجه - اجرای بودجه و نظارت بر اجرای آن توسط مجلس 
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خ آن طبقه محاسبه می شود و سپس  خ، درآمد فرد به طبقات مختلف دسته بندی می شود. ابتدا درآمد مربوط به طبقۀ اول با نر نرخ تصاعدی طبقه ای: در این نر

خ همان طبقه محاسبه می شود و نهایتًا این ُخرده مالیات ها با هم جمع شده و مالیات  در طبقات بعد، مازاد درآمد هر طبقه نسبت به طبقۀ قبل از خود با نر

ماهانه بدست می آید. )قبول دارم جمله سنگینی بود.(

کاهشدردرآمدیاداراییفرد،میزانمالیاتاوبهشدتتغییرنمیکند.)امتیازایننرخ( درایننرخمالیاتیبااندکیافزایشیا 1 

ایننرخمالیاتیاثرزیادیدرتعدیلدرآمدوثروتافرادجامعهداردونرخعادالنهایمحسوبمیشود. 2

کهبرایهمهمنظورمیشود. درایننرخمالیاتی)مانندنرخثابص(معافیصمالیاتینیزمیتواندوجودداشتهباشد 3

کلی،ازواژۀ»نسبصبهمازاد«استفادهمیشود. برایتشخیصنرختصاعدیطبقهایازتصاعدی 4

باتوجهبهجدولفرضیروبهرو 

الف(مالیاتماهانۀفردیراکهدرآمدماهانهای

کنید. 3توماندارد،محاسبه 600 000, , برابر

ب(ماندۀخالصماهانۀاوچقدراسص؟

ج(نامنرخمالیاتیمورداستفادهچیسص؟

گرفتهمیشود. گفتهشد،درایننرخمالیاتیامکانمعافیصمالیاتیوجودداردواینمعافیصبرایهمۀدرآمدهادرنظر کهقبال همانطور

وجودواژۀنسبصبهمازاددرجدولدلیلموجهیبرایتشخیصنرخمالیاتی،یعنینرختصاعدیطبقهایاسص.

C قرار دارد.  که در طبقۀ   ابتدا جایگاه درآمد شخص را مشخص می کنیم 

کرده تا مالیات  ماهانۀ فرد به دست بیاید:  کرد، سپس همۀ ُخرده مالیات ها را با هم جمع  گانه محاسبه  برای حل مسئله باید مالیات هر طبقه را به طور جدا

 A = مالیات طبقۀ = معاف از پرداخت مالیات صفر الف( 

 B = درآمد مشمول مالیات طبقۀ − = −B Aâ¾£Lö k¶Anj ¾£Lö k¶Anjâ 2 500000, , 1000000 1 500000, , , ,= تومان  

 B = مالیات طبقۀ × = ×B Bâ¾£Lö RIÃ²I¶ Ï¼µz¶ k¶Anj â¾£Lö ÂUIÃ²I¶ foº 1 500000 15, ,
1100

225 000= , تومان   

 C = درآمد مشمول مالیات طبقۀ − =C Bâ¾£Lö k¶Anj â¾£Lö k¶Anj 3 600000, , − =2 500000 1100000, , , , تومان   

4 تومان!! 000000, , کم شود نه کنید در این طبقه باید درآمد خود شخص از طبقۀ قبل  توجه 

 C = مالیات طبقۀ × = ×C Câ¾£Lö RIÃ²I¶ Ï¼µz¶ k¶Anj â¾£Lö ÂUIÃ²I¶ foº 1100000 20, ,
1100

220000= , تومان   

= مالیات ماهانۀ فرد  = + + =C B A, , , , ,â¾£Lö ÁIÀïRIÃ²I¶ ½joÔi Ì¼µ\¶ 0 225 000 220000 445 0000 تومان   

کم می کنیم، سپس باقی ماندۀ درآمد )درآمد مشمول مالیات( را در  همان طورکه مالحظه می کنید از طبقۀ دوم جدول به بعد ابتدا درآمد شخص را از طبقۀ قبل 

که در جدول مالیات با  خ همان طبقه ضرب می کنیم، زیرا بخش قبلی درآمد یک بار مالیاتش محاسبه شده است )این همان مفهوم »نسبت به مازاد« است  نر

خ تصاعدی طبقه ای مشاهده می کنید(. نر

کنیم: کم  کل درآمد ماهانۀ شخص  ب( برای محاسبۀ ماندۀ خالص ماهانه نیز باید میزان مالیات ماهانه را از 

= مانده خالص ماهانه  − = − =¾ºIÀI¶ k¶Anj ®¨ ¾ºIÀI¶ RIÃ²I¶ 3 600000 445 000 3 155 000, , , , , تومان   

خ ها وجود دارد. خ مالیاتی عدالت اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت به سایر نر همان طورکه مالحظه می کنید در این نر

محاسبهمیشود.)بنابراینازنرخثابصاستفادهمیشود.( %20 خمسمالیاتاسالمیبانرخثابص 1 

خمس == == ==1
5

20
100

20%  

زکاتمالیاتاسالمیبانرختصاعدیمحاسبهمیشود. 2

 A1000000 تومان, , معاف از پرداخت مالیاتدرآمدهای تا

 B2 تومان 500000, , ,1000000 توماندرآمدهای تا , 15% نسبت به مازاد خ با نر

 C4 تومان 000000, , 2 توماندرآمدهای تا 500000, , خ20% نسبت به مازاد با نر

 D4 تومان 000000, , 4 توماندرآمدهای باالتر از 000000, , 25% نسبت به مازاد خ با نر
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کل  یعنی  می شود،  محاسبه  کلی  تصاعدی  خ  نر براساس  زکات   182

خ طبقۀ خود می شود.  درآمد فرد مشمول نر

= زکات  کل دارایی فرد  × خ تصاعدی طبقۀ مربوطه الف(  نر

= زکات  × =500 25
100

125 میلیون تومان   

  20
100

برابر و   1
5

کلمه مشخص است یعنی از معنی  که  ب( خمس همان طور 

خ خمس ثابت و برابر 20 درصد است.  است، یعنی نر

= خمس  کل دارایی فرد  × خ ثابت نر  

= خمس  × =500 20
100

100 میلیون تومان   

آوردن نرخ تصاعدی طبقه ای بی دلیل و برای آزمایش سطح دقت دانش آموز است. 

 183

از  بعد  و  قبل  در  افراد  نسبی  وضع  در  تغییری  مالیاتی  ثابت  خ  نر  184

مالیات ایجاد نمی کند.

= مالیات ماهانۀ فرد اول  × درآمد مشمول مالیات خ ثابت نر   185

 250000 2 500000 250000
2 500000

10
100

10, , , ,
, ,= × ⇒ = = =x x %  

= مالیات ماهانۀ فرد دوم  × درآمد مشمول مالیات خ ثابت نر  

= مالیات ماهانۀ فرد دوم  × =3 450000 10
100

345 000, , ,  

= درآمد مشمول مالیات کل درآمد ماهانه 186   معافیت مالیاتی− 

= درآمد مشمول مالیات − =4 250000 750000 3 500000, , , , , تومان   

= مالیات ماهانه  × درآمد مشمول مالیات  خ ثابت   نر

= × =3 500000 15
100

525 000, , , تومان  

خ مالیاتی را به دست  187 با توجه به اطالعات مربوط به شخص اّول نر

می آوریم و برای شخص دوم استفاده می کنیم.

= درآمد مشمول مالیات فرد اول کل درآمد ماهانه   معافیت− 

⇒ − =3 500000 700000 2 800000, , , , , تومان   

= مالیات ماهیانۀ فرد اول × درآمد مشمول مالیات خ ثابت نر  

700000 2 800000 700000
2 800000

25
100

, , , ,
, ,= × ⇒ = =x x  

⇒ =x %25 خ ثابت مالیاتی  نر  

درآمد مشمول مالیات فرد دوم = − =4 400000 700000 3 700000, , , , , الف( 

= مالیات ماهانۀ فرد دوم × =3 700000 25
100

925 000, , , تومان   

= مانده خالص ماهانۀ فرد دوم  کل درآمد ماهانه ب(  مالیات ماهانه− 

= − =4 400000 925 000 3 475000, , , , , تومان  
  188

 189

190

کلی است، زیرا واژۀ نسبت به مازاد ندارد. 191 نام نرخ مالیاتی، تصاعدی 

خ مالیاتی جدید   در این مالیات تمام درآمد شخص مشمول نر

خ مالیات طبقۀ مربوطه( می شود. )یعنی نر

= مالیات فرد اّول )ماهانه( کل درآمد  × کلی خ تصاعدی    نر

= × =5 400000 20
100

1080000, , , ,  

= مالیات فرد دوم × =5 500000 25
100

1 375000, , , , تومان   

است  اّول  فرد  از  بیشتر  تومان  هزار   100 فقط  دوم  فرد  درآمد   

خ  نر گی  ویژ بیانگر  اتفاق  این  است.  شده  بیشتر  به شدت  او  مالیات  اما 

کلی است. تصاعدی 

 192

→ طبقۀ اول  معاف  193

2000000 :طبقۀ دوم 700000 1300000, , , , ,− =  

⇒ × =1300000 10
100

130000, , ,  

3000000 :طبقۀ سوم 2000000 1000000, , , , , ,− =  

⇒ × =1000000 20
100

200000, , ,  

4 :طبقۀ چهارم  200000 3000000 1200000, , , , , ,
joÎ k¶Anj� �� ��

− =  

⇒ × =1200000 30
100

360000, , ,  

مالیات ماهانه = + + =130000 200000 360000 690000, , , , تومان   

194 در این مسئله معافیت نداریم لذا از طبقۀ اول شروع به محاسبۀ 

1100000 :طبقۀ اولمالیات می کنیم. 10
100

110000, , ,× = تومان   

2 :طبقۀ دوم 400000 1100000 1 300000, , , , , ,− =  

⇒ × =1 300000 15
100

195000, , , تومان   

3 :طبقۀ سوم 500000 2 400000 1100000, , , , , ,− =  

⇒ × =1100000 20
100

220000, , , تومان   

3 :طبقۀ چهارم 650000 3 500000 150000, , , , ,
}h{ k¶Anj
� �� �� − =  

⇒ × =150000 30
100

45 000, , تومان  
الف(

= مالیات ماهیانه  + + + =110000 195000 220000 45000 570000, , , , , تومان

= درآمد خالص ماهانه )ماندۀ خالص( کل درآمد ماهانه   − ب(  مالیات ماهانه 

= − =3 650000 570000 3 080000, , , , , تومان   

→ طبقۀ اول معاف  =0 195 الف(  

1 :طبقۀ دوم 800000 1000000 800000, , , , ,− =   

⇒ × =800000 10
100

80000, , تومان   

3 :طبقۀ سوم 000000 1 800000 1 200000, , , , , ,− =   

⇒ × =1 200000 20
100

240000, , , تومان   

4 :طبقۀ چهارم 600000 3 000000 1 600000, , , , , ,− =   

⇒ × =1 600000 25
100

400000, , , تومان   

= مالیات ماهانه + + =80000 240000 400000 720000, , , ,   تومان 
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 در زمان حکومت پهلوی درآمدهای نفتی ایران  
کشور و همپایی با قدرت های برتر اقتصادی در جهان شد.  1( باعث تسهیل مسیر توسعه یافتگی 

کاالهای خارجی پیشرفته شد.  2( باعث تبدیل شدن ایران به بازار مصرفی 
کشور شد. ی 

ّ
 3( باعث تقویت اقتصاد مردمی و حمایت دولت از تولید مل

کشور ثروتمند و آغاز جنگ های تحمیلی دشمنان همسایه شد.  4( باعث مطرح شدن ایران به عنوان یک 
کشور ایران از چه زمانی آغاز شد؟  حرکت به سمت پیشرفت در 

 1( از نیمۀ دوم حکومت صفویه  2( از ابتدای دوران حکومت زندیه   3( از اواخر دوران حکومت پهلوی  4( بعد از پیروزی انقالب اسالمی

اقتصادایرانوقانوناساسی
کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را معلوم می سازد. کشور چارچوب   قانون اساسی در هر 

کم بر قانون اساسی تدوین می شود )یعنی در ایران براساس آموزه های دین اسالم(. کشور، مطابق روح حا  همۀ قوانین و ضوابط 
کم بر آن در اصول اقتصادی قانون اساسی مشخص می شود.  نوع نگاه جامعه به اقتصاد و قوانین حا

 قانون اساسی جمهوری اسالمی، در سال 1358 تدوین شده است.
گرفت:  تدوین قانون اساسی براساس دو خواستۀ عمومی مردم صورت 

1 برچیده شدن روابط غلط اقتصادی در دوران پهلوی

2 طراحی نظام اقتصادی - اجتماعی بر پایۀ اصول انسان ساز اسالم

کدامقوانینقانوناساسیبهمسائلاقتصادیاختصاصدارد؟ کدامفصلو 
کشور   فصل چهارم قانون اساسی، شامل اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم )شامل 13 اصل(، با نام »اقتصاد و امور مالی« مربوط به مسائل اقتصادی 

کرده است. کلی نظام اقتصادی مطلوب را ترسیم  است و چارچوب 
اصولاقتصادیایرانبهاین3فاصلمحدودنمیشودودراصولدیگرینیزبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبهاصولاقتصادیاشارهشدهاسص،مثل

مسئلۀتأمیناجتماعیدراصل29قانوناساسی.

مقدمۀ قانون اساسی: اقتصاد وسیله است نه هدف

در مقدمۀ قانون اساسی آمده: 
در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است، نه مانند سایر نظام های اقتصادی »تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی« زیرا: 

1 در مکاتب مادی، اقتصاد هدف است و در مراحل رشد، عامل تخریب و فساد و تباهی می شود.

کارایی بهتر در راه وصول به هدف، نمی توان داشت. 2 در مکتب اسالم اقتصاد وسیله است و از آن انتظاری جز 

بررسیاصولاقتصادیفصلچهارمقانوناساسی
اصل 43 قانون اساسی: اقتصاد مردمی و رد سلطۀ بیگانگان 

برای ایجاد استقالل اقتصادی جامعه و از بین بردن فقر و محرومیت و رفع نیازهای انسان در جریان رشد با رعایت آزادی او، اقتصاد باید بر این ضوابط استوار باشد: 
ک، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده ک، پوشا 1 تأمین نیازهای اساسی همۀ مردم شامل مسکن، خورا

کار ندارند،  کارند، ولی وسایل  کسانی که قادر به  کار در اختیار همۀ  کامل، قرار دادن وسایل  کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال  2 تأمین شرایط و امکانات 

کارفرمای مطلق شدن دولت را بگیرد. که مانع تمرکز و رواج ثروت در دست افراد خاص شود و جلوی  در شکل تعاونی و با دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروعی 
)البته با برنامه ریزی های عمومی اقتصادی و در هر یک از مراحل رشد(

کافی  که افراد عالوه بر تالش و فعالیت اقتصادی فرصت و توان  کار افراد به گونه ای باشد  که محتوا و شکل و ساعت  کشور به صورتی  3 تنظیم برنامۀ اقتصادی 

کشور و همچنین افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشند. برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی، شرکت فعال در رهبری 
کار دیگری( کار دیگری )یعنی استفاده از ثمرۀ  کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از  4 رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به 

5 ممنوع کردن ضرر زدن به دیگران )اضرار به غیر( و انحصار و احتکار )ذخیره کردن کاالها به منظور ایجاد کمبود عرضه و باال رفتن قیمت( و ربا و هر نوع معاملۀ باطل و حرام

6 جلوگیری از اسراف و زیاده روی در همۀ ابعاد اقتصاد، شامل مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات

7 تربیت نیروی انسانی ماهر )با استفاده از علوم و فنون( برای توسعه و پیشرفت اقتصاد

کشور 8 جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد 

کشور را به خودکفایی و عدم وابستگی برساند. کند و  که نیازهای عمومی را تأمین  کشاورزی، دامی و صنعتی  کید بر افزایش تولید محصوالت  9 تأ
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گزینه مطرح شده است؟  کدام  کامل پرسش های زیر در  پاسخ درست و 

کاالهای سرمایه ای است، به جز  گزینه ها بیانگر مفهوم  الف( همۀ 

کدام است؟ ب( از نظر اقتصاددانان، معنا و مفهوم اصطالح »کمیابی« 

کاالهای لوکس و تجملی است. کاالهای سرمایه ای - نمونۀ  کاالهای ضروری - نمونه  گزینه، به ترتیب بیانگر: نمونه  کدام  ج( 

 1( الف( در فرایند »تولید« خدمات آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. ب( منابع و امکانات موجود امکان مصارف متعدد دارند - با روش های مختلفی می توان 

کرد. ج( دارو - مسکن - ماشین آالت از منابع و امکانات در دسترس استفاده 

گرفته می شود. ب( منابع و امکانات و ثروت های طبیعی محدود است -  که به وسیلۀ بنگاه های تولیدی به کار  ابزار تولید و تجهیزاتی است  2( الف( شامل   

ک - داروهای ویتامینه روش های استفاده از منابع و امکانات متنوع است. ج( نمک - پوشا

 3( الف( در طول زمان بادوام هستند و تولیدکننده به وسیلۀ آن ها ارزش افزوده ایجاد می کند. ب( انسان در بهره برداری هم زمان از منابع و امکانات محدودیت 

گران قیمت - ابزار تولید گون دارند. ج( نمک - فرش های  گونا کاربردهای  دارد - منابع و ثروت های طبیعی 

کمک می کند. ب( انسان در بهره برداری از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد - منابع و امکانات   4( الف( با تبدیل به »عوامل تولید« به فرایند تولید 

موجود محدود است. ج( دارو - یخچال در مغازۀ بستنی فروشی - لوستر نورافشان

کرده ایم و عمر مفید آن 12 سال است. در این صورت: کاالی سرمایه ای را به قیمت: 72 میلیارد ریال خریداری  در یک جامعۀ فرضی، یک دستگاه 

گذاشته شود؟ کنار  کی باید  الف( هر سال چه میزان سرمایه به عنوان هزینۀ استهال

کی سه سال آخر چه مقدار خواهد بود؟ کاهش بها یافته باشد، مجموع هزینۀ استهال  %5 کاالی سرمایه ای، ب( چنانچه در سه سال آخر عمر مفید این 

کدام است؟ کاالی سرمایه ای  ج( قیمت جدید 

توجه: ارقام به میلیون و میلیارد ریال است.

 68 400000, , 17؛ ج( 100,  1( الف( 6؛ ب(

 64 800000, , 17؛ ج( 101,  2( الف( 6؛ ب(

  64 800000, , 17؛ ج( 100,  3( الف( 7؛ ب(

 68 400000, , 17؛ ج( 101,  4( الف( 7؛ ب(

کدام است؟  ، N M به « علت حرکت از نقطۀ با توجه به نمودار منحنی »

کمتر  1( عرضه - قیمت باالتر و عرضۀ 

 2( تقاضا - قیمت پایین تر و تولید بیشتر

 3( عرضه - قیمت بیشتر و عرضۀ بیشتر

کمتر و قیمت باالتر  4( تقاضا - توانایی تولید 

گزینه، مطرح شده است؟ کدام  کامل سؤاالت زیر در  پاسخ درست و 

کدام مورد است؟ الف( مطلب زیر مربوط به 

»در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و 

کارآیی بهتر در راه وصول به  « است و از آن جزء  سودجویی، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود و در اسالم »

مقصد و منظور مطلوب انتظار دیگری نمی توان داشت.«

« محسوب می شود. « بوده و بانک » « مستقر در جّده » ب( بانک »

کدام مورد است؟ ج( مطلب زیر مربوط به 

کشورهای دیگر  کشور خود است. تا بدین ترتیب نه تنها پس اندازهای داخلی بلکه پس اندازهای  کشوری در پی جذب سرمایه گذاری خارجی برای  »هر 

گیرد.« کارخانه ها و بخش های تولید داخل به کار  را نیز در جهت رشد و افزایش 

کدام است؟ د( عالوه بر خرید حضوری روش دیگر برای سرمایه گذاری در بورس، 

1

2

3

4
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کاالیسرمایهای الف( 1

گزیکۀسنرا لت: بر لیس

تولید فرایند به غیرمستقیم بهصورت تولید عوامل به تبدیل با مالی سرمایۀ

کمکمیکند.

گونونامحدوداست. گونا کمیابی:1-نیازهاوخواستههایانسان ب(مفهوم

2-انساندربهرهبرداریازمنابعوامکاناتموجودمحدودیتدارد.

ضروری ج(دارو

سرمایهای یخچالدرمغازه

لوکس نورافشان

ک هزینۀاستهال = =72
12

6 الف( 2

ج(

کاهشقیمت مقدار = × = ⇒72 5 3 6% / قیمتجدید = − =72 3 6 68 4/ / 

کجدید استهال = =  →68 4
12

5 7 17 1
/ / /ÏIw 3 ÁHoM ب(

ممیز، جای )ب( قسمت در کنکور، دفترچۀ در موردنظر گزینۀ در متأسفانه

کنندهبهاشتباهآوردهشدهاست. عالمتجدا

درمنحنیعرضهباافزایشقیمتمیزانعرضهنیزافزایشمییابد. 3

قیمتدرنقطۀNنسبتبهنقطۀMافزایشیافتهلذامیزانعرضهنیزافزایش

مییابد.

که:در اینموضوعپرداختهاست به قانوناساسی الف(مقدمۀ  4

به رسیدن راه در بهتر کارایی آنجز از و نههدف است اقتصادوسیله اسالم

هدفانتظاردیگرینمیرود.

کنفرانساسالمی ب(بانکتوسعۀاسالمیمستقردرجّدهوابستهبهسازمان

بودهوبانکتوسعهایمحسوبمیشود.

کاالوخدماتختمنمیشودبلکهدربازارهای ج(مبادالتبینالمللیتنهابه

گفتهمیشود. کاروسرمایهنیزقابلمشاهدهاستوبهآنحرکتسرمایه نیروی

بورسوجوددارد برایسرمایهگذاریدر د(عالوهبرخریدحضوریروشدیگر

کنندوپساز کهدرآناشخاصمیتوانندازطریقاینترنتنیزبهخریداقدام

عملیات،نمونۀچاپیآنرابهعنوانرسیددریافتنمایند.

 5
تولیدخالصملی = کوماشینآالت موادغذایی،پوشا + 

کهمقیمخارجند کشور ارزشتولیدمردم خدمات+ ک− استهال 

 = + + −145 11 44 11 

تولیدخالصملی =189 الف(

تولیدناخالصداخلی = کوماشینآالت موادغذایی،پوشا + ب(

کشور ارزشتولیدخارجیانمقیم خدمات+ = + + =145 33 44 222 

تولیدخالصداخلی = − = − =222 222 11 211¥°¿TwH 

سرانهخالصداخلی = =211
25

8 44/ ج(

ارزش خلق زنجیرۀ افزوده، ارزش ایجاد مراحل تمامی به الف(  6

اطالقمیشود.

کهتولیدآنهابدونتوجهبهمیزان:سود،هزینهوبازار کاالهاوخدماتیرا ب(

انجاممیشود،محصوالتراهبردیمینامند.

کاشتسبزیجاتدرمنزلبرایمصرفخانگیچونازبازارعبورنکردهپس ج(

کلجامعهمنظورنمیشود. درمحاسبۀتولید

مازاد با دارد قرار تعادلی قیمت باالی که 1 الف(محدودۀشمارۀ  7

عرضهمواجهمیشویم.

کهمحلتالقیدونمودارعرضهوتقاضااست،منطقۀتعادلیاست Cب(نقطۀ

ومقدار600وقیمت250مربوطبهمقداروقیمتتعادلیاست.

کمبودعرضهمواجه کهپایینقیمتتعادلیقرارداردبا ج(درمحدودۀشمارۀ3

میشویم.

د(منحنیتقاضاباحرفMومنحنیعرضهباحرفNمعرفیشدهاست.

کنکور،جایMوNبهاشتباهآمدهاست. گزینۀموردنظردردفترچۀ متأسفانهدر

ه(درقیمت100تومانعرضه0واحدوتقاضا1200واحداست.درقیمت400

تومانتقاضا0واحدوعرضه1200واحداست.

الف(مرحلۀدوممرحلۀتولیدنخاست. 8

ارزشافزودهمرحلۀدوم = − =7500 6500 1000 

کاست. مرحلۀچهارممرحلۀپوشا

ارزشافزودهمرحلۀچهارم = − =19000 11000 8000 

ب(بهجزروشارزشافزوده،دوروشدیگربهنامهایروشدرآمدیوهزینهای

وجوددارد.

کاالهایواسطهاینیستیموروشی ج(درروشهزینهاینگرانمحاسبۀارزش

کهدرآندرآمدعواملتولیدباهمجمعمیشودروشدرآمدینامدارد.

کردهو د(اقتصاددانانبهجهتجلوگیریازاشتباهحداقلدوروشراانتخاب

جوابهاراباهممقایسهمیکنند.

گرچهجزءبانکهایتخصصی کشاورزیا الف(بانکهایمسکنو 9

محسوبمیشوندامابیشترنقشبانکتجاریراایفامیکنند.

کاری هیچگونه انجام بدون طبیعت آمادۀ محصول برداشت حیازت ب(

آن شامل معادن و جنگلها چوب مراتع، و علف از بهرهبرداری که میباشد

مالکیت که مواردیست از برخورداری طبیعت آمادۀ محصول برداشت است.

فردیمحسوبمیشود.

الگوهای زیرا است شده تلقی شدن غربی معادل یافتگی توسعه گاهی ج(

به همچنین و کشورها محلی و بومی تفاوتهای به معمول بهطور توسعه

تاریخ،فرهنگ،باورهاوارزشهایآنهاتوجهالزمراندارند.

د(هرگاهاقتصاددانانبرایبهدستآوردنشکافدرآمدیازشکافهزینهای

استفادهمیکننددراینحالتهزینۀخانوار،نمایندهایازدرآمدآناست.
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