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 بخش اول

 :مفاهیم اقتصادی فصل اول 

 مراتب نیازهای انسان را نام ببرید و برای هرکدام دو نمونه ذکر کنید. -1

 نیازی به انسان دست نمی دهد؟ چرا احساس بی-2

 در چه صورت کمال جویی به سیری نا پذیری تبدیل می شود؟-3

 چه عواملی موجب توقف و یا انحطاط انسان می شود؟ -4

 .نام ببرید ویژگی های منابع و امکانات را -5

 دالیل محدود بودن امکانات و منابع را بنویسید. -6

 شوند را نام ببرید. محدودیت هایی که باعث کمیابی می -7

 بهترین روش استفاده از امکانات و منابع کدام است؟ -8

 انسان بر اساس چه اصلی دست به انتخاب می زند؟ -9

 مورد از رفتارهایی که بیانگر عدم رفتار عقالنی است را نام برده و تبعات آن را بنویسید.چند -11

 هزینه فرصت را تعریف کرده و مثال بیاورید. -11

 علم اقتصاد را تعریف کنید. -12

 در تعریف علم اقتصاد به سه نکته اشاره شده است آن ها را نام ببرید. -13

 هدف علم اقتصاد را بیان کنید. -14

 بنویسید. ویژگی های دین اسالم راچند مورد از  -15

 دالیل اهمیت علم اقتصاد را در اسالم بنویسید. -16

 ده و مثال بیاورید.کاال و خدمات را تعریف کر -17

 کاالهای مصرفی و واسطه ای را تعریف کرده  و برای هر کدام مثال بیاورید. -18
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 کاالهای بادوام و بی دوام را تعریف کرده و برای هر کدام مثال بیاورید. -19

 کاالهای سرمایه ای را تعریف کرده و مثال بیاورید. -21

 و مثال بیاورید.کاالهای ضروری و تجملی را تعریف کرده  -21

 مصرف کننده میزان اهمیت کاال را چگونه نشان می دهد؟ توضیح دهید و مثال بیاورید. -22

 بازیگران و فعاالن عرصة اقتصاد را نام ببرید. -23

 برای بازیگران خرد اقتصاد چهارنمونه مثال بیاورید. -24

 ان بازیگر کالن اقتصادی بنویسید.وظیفه دولت را به عنو -25

 دوم: تولید فصل

 تولید چیست؟ توضیح دهید. منظور از -1

 تولید و رسیدن به محصول چند گونه است؟ نام ببرید. -2

 حیازت را تعریف کرده مثال بیاورید. -3

 احیاء را تعریف کرده و مثال بیاورید . -4

  1منظور از صنعت چیست ؟ توضیح داده و مثال بیاورید -5

 است آن را توضیح داده و مثال بیاورید.نوع سوم تولید خدمات  -6

 ارزش افزوده را تعریف کرده و مراحل تولید اتومبیل را به ترتیب بنویسید.-7

 انگیزه تولید کنندگان از تولید را نام ببرید. -8

تولید کنندگان و مؤسسات اقتصادی بر اساس انگیزه های خود به دو دستة عمده  -9

 ........تقسیم می شوند....................و........

 عوامل تولید را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. -11

 منظور از منابع طبیعی چیست؟ توضیح داده و مثال بیاورید. -11

 سرمایه را به عنوان یکی از عوامل تولید تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. -12
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 ه و نقش هر کدام را در تولید بنویسید.سرمایه مالی و سرمایه پولی را تعریف کرد -13

 عوامل مولد انسانی به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید. -14

 مهمترین عامل تولید را نام برده و دلیل آن را بنویبسید. -15

منظور از سازمان تولیدچیست؟ توضیح داده و بنویسید بحث سازمان تولید در واقع پاسخ به چه سؤالی  -16

 است؟

 سازمان تولید تعاونی را توضیح دهید. -17

 انواع سازمان های تولید را نام ببرید. -18

 منظور از هزینه های مستقیم تولید چیست توضیح داده و مثال بیاورید. -19

 بنویسید.سهم هر کدام از عوامل تولید را از محصول تولید شده  -21

 با هم مقایسه کنید.را  در تولیدسرمایه مالی و سرمایه فیزیکی نقش  -21

 درآمد تولید کنندگان از چه فرمولی به دست می آید؟ -22

 منظور از سود حسابداری چیست؟ -23

 فرمول سود اقتصادی)سود ویژه( را نوشته و هر کدام از اقالم آن را تعریف کنید. -24

 منظور از هزینه غیر مستقیم چیست؟ توضیح داده و مثال بیاورید. -25

 کنندگان برای رسیدن به سود کوتاه مدت )دوری از حالت زیان( چه اقداماتی باید انجام دهند.تولید  -26

 فصل سوم: بازار

 اقتصادی چیست؟منظور از رفتار  -1

 تصمیم مصرف کنندگان در مورد مصرف کاال تابع چه عواملی است؟ -2

 توضیح دهید.رابطه مقدار خرید یک کاال با قیمت آن چگونه است؟ -3

 منحنی تقاضا نشان دهندة چیست و نزولی بودن آن به چه معناست؟ -4

 تصمیم تولید کنندگان در مورد میزان تولید کاال تابع چه عواملی است؟ -5



4 

 

 رابطه میزان تولید و عرضه یک کاال با قیمت آن چگونه است؟ توضیح دهید. -6

 ست؟چگونه ا قیمتی تقاضای کاالهای ضروری و لوکس شیب منحنی و کشش -7

 منحنی عرضه نشان دهنده چیست و صعودی بودن آن به چه معناست؟ -8

 زیاد بودن شیب منحنی عرضه )پایین بودن کشش قیمتی عرضه( بیانگر چیست؟ -9

 منحنی بازار را رسم نمایید. -1با توجه به جدول زیر:  -11

 .ص نماییدقیمت و مقدار تعادلی را مشخ -2                                       

 )ریال(قیمت )تن(تقاضا  )تن(عرضه    

641  

511 

431 

341 

221 

251 

321 

431 

511 

581 

5511 

4911 

4211 

3511 

2811 

 

 ر تعادل به وجود می آید؟در چه صورت در بازا -11

 در بازار چه هنگام مازاد به وجود می آید؟ و در این حالت بازار چگونه به تعادل بر می گردد؟ -12

 بر می گردد؟ لدر بازار چه هنگام کمبود به وجود می آید؟ و در این حالت بازار چگونه به تعاد -13

 بازار رقابتی چگونه بازاری است؟ توضیح دهید. -14

 بازار انحصاری را تعریف کرده و تفاوت آن را با بازار رقابتی بنویسید. -15

 م یک نمونه ذکر کنید.برای انحصارگر طبیعی، قانونی و غیر قانونی هر کدا -16

 فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی

 آمارهای اقتصادی در چه سطوحی ارائه می شود؟ نام ببرید. -1

 حسابداری ملی چیست؟ توضیح داده و چند مورد از متغیرهایی که در آن اندازه گیری می شود را نام ببرید. -2
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 اهمیت بسیاری دارد؟چرا آمارهای اقتصادی و حسابداری ملی  -3

 چرا میزان تولید کل در یک جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است؟ -4

 ملی بنویسید. در حسابداری شرایط سنجش و محاسبه کاالها و خدمات را  -5

 کاالوخدمتی از بازار عبور کند چیست؟از اینکه منظور  -6

 ی شود؟چرا ارزش کاالهای واسطه ای در حسابداری ملی محاسبه نم -7

 چرا فعالیت های غیر قانونی در حسابداری ملی محاسبه نمی شود؟ -8

 را تعریف کنید.  "ملیتولید ناخالص  "و  "تولید ناخالص  داخلی " -9

 چه مواردی می باشد؟ آن ها را نام ببرید. ص ملی بیانگرلمیزان زیاد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخا -11

 ف کنید.مفهوم استهالک را تعری -11

میلیارد ریال باشد مدیر کارخانه هر  211سال و قیمت تمام شده آن  15اگر عمر مفید دستگاهی در کارخانه  -12

 سال چه مبلغی را بابت هزینه استهالک این دستگاه باید پس انداز کند؟

هزینه  شد.اگردر نظر بگیرید که در مدت یک سال فقط کاالها و خدمات زیر را تولید کرده بارا کشوری  -13

 نفر باشد مطلوب است محاسبه تولید سرانه.   21111عیت  ریال و جمع  951111 استهالک 

 قیمت یک واحد مقدار تولید نوع کاال

 ریال 31111 تن 551 گندم

 ریال4511111 دستگاه 21 لوازم خانگی

 ریال611111 بشکه  151 نفت

 ریال4451111 خدمات ارائه شده

 

 درآمد ملی چیست؟ توضیح داده و اقالم آن را نام ببرید.منظور از  -14

 انواع روش های اندازه گیری تولید کل را نام ببرید. -15

 روش هزینه ای در محاسبه تولید کل را توضیح دهید.  -16

 چگونه با استفاده از روش درآمدی تولید کل را محاسبه می کنیم؟ -17
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، تولید خارجی های 411، هزینه های استهالک 1211در یک سال  میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور -18

هزار میلیارد بوده است.تولید خالص ملی چند هزار میلیارد  211و تولید ایرانیان مقیم خارج  311مقیم کشور 

 ریال است؟

ل هزار میلیارد ریا 1251و  1111، 1111میزان تولید کل جامعه ای در طی سه سال متوالی به ترتیب  -19

و  1171، 1111سال پایه فرض کنیم میزان تولید جامعه در سه سال مورد نظر به ترتیب است.اگر سال اول را 

 هزار میلیارد باشد. میزان تولید کل در سال سوم به قیمت جاری و به قیمت ثابت را محاسبه نمایید. 1141

 ی می کنیم؟تولید کل را اندازه گیرچگونه با استفاده از روش ارزش افزوده  -21

 ت از چه شاخصی استفاده کنیم؟ فرمول آن را بنویسید.برای مقایسه عملکرد دوکشور از لحاظ صادرا -21

 تولید سرانه و درآمد سرانه از چه فرمولی به دست می آید؟ و عدد آن بیانگر چیست؟-22

 چرا برای محاسبه تولید باید از قیمت های سال پایه استفاده کنیم؟-23

 جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبة متغیرهای اقتصادی چه باید کرد؟برای  -24

 را نشان دهد؟ تواند توان تولید و یا رفاهی مردمان آن کشورهاچرا درآمد سرانه کشورها بهتر می  -25

درصد 21صادرات  می توان نتیجه گرفت که صادرات  واقعی هم درصدی  21آیا از اعالن خبر افزایش -26

 افزایش داشته است؟

باشد قدرت خرید واقعی مردم چه  %11افزایش یابد و در همان زمان تورم %11اگر دستمزد کارکنان دولت  -27

 تغییری کرده است؟

ان خرید واقعی مردم به همان میزآیا با افزایش میزان دستمزد کارکنان دولت میتوان نتیجه گرفت قدرت  - 28

 متغیر دیگری باید توجه شود؟ ه افزایش یافته است؟ به چ

 میزان سود واقعی به سپرده های مردم با توجه به چه متغیری باید تعیین شود؟ -29

 

 


