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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 

 انسانی دهم پایه اقتصاد درس سؤاالت جامع بانک
 ۶۹-۶۹ تحصیلی سال

 

 
 که ذیل پوشش تحت های شهرستان آموزشی محترم های سرگروه از سپاس و تشکر با

 ها: خانم و آقایان نمودند. ریهمکا همجموع این تهیه در

 ، دیوساالر سارا پور، ذبیح ا.. نبی ایلکا، شهال داداشی، جعفر رضوانی، الهام غالمی، فرشته

 تبار. عباس ا.. حبیب قلیچ، محمد اصغراقبالی، محدثی، خدیجه

 

 

  مازندران استان اقتصاد آموزشی گروه
 باقری محمّد

 ۵۹۱۱ = سؤاالت تعداد مجموع

 

 



 

 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 فهرست

 صفحه سؤاالت  تعداد فصل عنوان فصل بخش ردیف

 ۱۱ تا ۳ ۱۲۱ چیست؟ داقتصا اول اول ۱

 ۱۹ تا ۱۱ ۶۹ تولید دوم اول ۲

  ۲۱تا ۱۹ ۹۶ بازار سوم اول ۳

 ۲۶ تا ۲۲ ۶۲ اقتصادی های شاخص با آشنایی چهارم اول ۴

 ۳۴ تا ۳۱ ۵۹ پول اول دوم ۹

 ۳۵ تا ۳۹ ۹۹ بانک دوم دوم ۹

 ۴۱ تا ۳۶ ۳۲ سرمایه بازار سوم دوم ۶

 ۴۴ تا۴۱ ۹۱ پیشرفت و توسعه و رشد اول سوم ۵

 ۴۶ تا ۴۹ ۳۳ درآمد توزیع و فقر دوم سوم ۶

 ۹۴ تا ۴۵ ۱۱۳ اقتصاد و دولت اول چهارم ۱۱

 ۹۴ تا ۹۹ ۱۶۹ دولت مالیه و بودجه دوم چهارم ۱۱

 ۶۶ تا ۹۹ ۱۶۵ الملل بین اقتصاد اول پنجم ۱۲

 ۵۱ تا ۶۵ ۹۹ ایران اقتصاد دوم پنجم ۱۳

 ۵۹ تا ۵۲ ۶۶ فتپیشر مسیر در ایران اقتصاد سوم پنجم ۱۴
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

 چیست؟ اقتصاد اول بخش از اول فصل        

 

 چیست؟ اقتصاد

 )دانش( گیرد. می صورت است، گذاشته انسان اختیار در خداوند .....................که طریق از ها نیاز (رفع۱

 فهم( و )درک شویم. می رو به رو و............ یعنی........... مفهوم دو با انسان اتحی از ساده بسیار (درتصویر۲

 فهم( است.) شده معرفی زمین روی در ...........خدا عنوان به (انسان۳

 فهم( دارد؟) مأموریتی  چه اقتصادی بُعد از زمین روی در خدا جانشین عنوان به (انسان۴

 فهم( نماید؟) می ها نیاز رفع برای نانسا به کمکی چه اقتصاد (دانش۹

 

        انسان: های نیاز

 او باه نیاازی بای احسااس هاایش، نیاز از ای پاره شدن برآورده با دلیل همین به است؛ جو کمال موجودی (انسان۹

 غلط              صحیح                                                                         )دانش( دهد. می دست

 غلط              صحیح     شود؟ می برطرف انسان نیازهای تمام زمان گذشت (با۶

     )دانش( اقتصادی......................است. فعالیت برای انسان (محرک۵

 )فهم( شود. می تبدیل ............. نوعی به جویی کمال شود، متوقف خود حیوانی و مادی های درنیاز فقط انسان (اگر۶

  کنید. مشخص را نیازها به مربوط چین نقطه موارد زیر جدول (در۱۱

 مادی غیر نیازهای مادی)اولیه( نیازهای ردیف

۱ 

۲ 

............ 

........... 

............... 

.............. 

 بنویسید.)دانش( را انسان اولیه نیازهای از مورد (سه۱۱
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 فهم( و چرا؟)درک چیست؟ انسان در الشت و فعالیت محرک عامل (۱۲

 نمائید. بررسی را انسان در نیازها (مراتب۱۳ 

 چرا؟ شود؟ می محدود مادی نیازهای به انسان نیازهای آیا (۱۴

 وفهم( دارد؟)درک همراه به او برای را ویژگی چه انسان جوئی کمال (۱۹

                         ت؟اس مطرح جو کمال موجودی عنوان به انسان چرا شما نظر به (۱۹

 فهم( و )درک دهد؟ نمی دست او به نیازی بی احساس انسان، ها نیاز از ای پاره رفع رغم علی چرا (۱۶

 فهم( و )درک شود.؟ می تبدیل ناپذیری سیری نوعی به انسان در جویی کمال زمانی (چه۱۵ 

 فهم( و چیست؟)درک مادی نیازهای رفع در روی زیاده یا کاذب نیازهای پیگیری (پیامد۱۶ 

 

 امکانات: و منابع

 فهم( و ؟)درک هستند محدود منابع شود می گفته چرا زمین درکره فراوان طبیعی منابع وجود (با۲۱

 بشر فنی دانش بودن محدود دلیل به ب.                         منابع از بسیاری بودن ناشناخته دلیل الف.به

 مورد سه هر د.               ازآنها کامل برداری بهره نبودن آسان دلیل به ج.

 است.)فهم( داده قرار خود اختیار............... در ............ به را انسانی و طبیعی های ثروت و امکانات منابع، (خداوند؛۲۱

 داده قارار خاود ینجانشا اختیار در امانت به را انسانی و طبیعی های ثروت و امکانات منابع، خداوند دلیلی چه (به۲۲

 وفهم( است؟)درک

  نمائید. ذکر را بشر دسترس در امکانات و منابع مهم ویژگی (دو۲۳

 فهم( و نمائید.)درک بیان را منابع از استفاده محدودیت دلیل دو (۲۴

 فهم( و )درک است؟ محدود بودن فراوان وجود با معدنی ذخایر (چرا۲۹

 باشد؟)دانش(  همراه نکاتی چه به توجه و رعایت با باید منابع از استفاده (۲۹

 منابع، این از برداری بهره در انسان باشد، نامحدود بشر های داشته و نداشتیم منابع کمبود مشکل اگر حتی (چرا۲۶

 فهم( و دارد؟)درک محدودیت

 فهم( و دارد؟)درک انسان انتخاب بر تاثیری چه امکانات، و منابع از استفاده در ها محدویت (۲۵

 فهم( و شویم؟)درک می مواجه کمیابی با منابع از استفاده در دلیل چه به (۲۶

 فهم( و کنند؟)درک می مطرح را کمیابی بحث اقتصاددانان شرایطی چه به (توجه۳۱

 بزنند؟ دست انتخاب به خود های خواسته میان در باید افراد (چرا۳۱
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  اقتصادی: مسئله

 ( وتحلیل ؟)تجزیه است کدام کاناتوام منابع از استفاده روش (بهترین۳۲

 آورد. بدست را تولید میزان بیشترین ب.          داشت. باید درجامعه را مصرف میزان بیشترین الف.

 ج و ب موارد د.            نمود. فراهم انسان برای را رفاه از باالتری سطح ج.

 دانش( شود.) می ......................محسوب. اقتصاد، علم اصلی موضوع و زندگی مسائل ترین مهم از (یکی۳۳

 نمائید.)دانش( بیان آن در را اقتصاد دانش اقتصاد،چیست؟نقش علم اصلی ضوعموو زندگی مسائل ترین ازمهم (یکی۳۴

 تحلیل( و )تجزیه است؟ کدام امکانات و منابع از استفاده روش و مالک (بهترین۳۹

 انتخاب: مسئله 

 غ    کنند.)دانش(ص می خالصه حیوانی و مادی منافع در صرفاً را منافع دارند محدود یتعقالن که هایی (انسان۳۹

   باشند؟)دانش( می ای نتیجه چه دنبال به انتخابی هر در خود سرشت و فطرت حکم به ها (انسان۳۶

 زنند؟ می انتخاب به دست چگونه امری هر در ها هزینه و منافع به توجه با ها انسان (۳۵

 )فهم( نمائید. بیان را کنند نمی رفتار عقالئی اصطالح به بشر که مواردی از نمونه (دو۳۶

 تحلیل مورد را زیرزمینی های آب و جنگل از رویه بی برداشت و تخریب در انسان رفتار انتخاب، مسئله به توجه با (۴۱

 دهید.)ارزشیابی( قرار

 فرصت: هزینه

 اسات. دیگاری هاای انتخااب یاا انتخااب دادن دسات از مساتلزم تخاابیان هر ؛که است این انسانی حیات (قانون۴۱

 غلط    صحیح   )دانش(

 هزینه صورت این در .سازد می درب تعدادی اختیاردارد، در که چوبی میزان با پنجره و بدر ی تولیدکننده (یک۴۲

 )کاربرد( : با است برابر تولیدکننده این فرصت

 .است نساخته که هایی درب ب.تعداد                                 است. ساختهن که ای پنجره از حاصل درآمدالف.

                        است. پنجره ساخت برای چوب خرید ی هزینه د.                             است. درب ساخت برای چوب خرید ی ج.هزینه

 انتخااب، ایان باا و کنناد؛ مای انتخااب منافع، نظر از را دخو گزینه برترین و بهترین همیشه جوامع، و ها (انسان۴۳

  دهند.)دانش( می دست از را خود  ............... بهترین

 شود؟ واقع مؤثر ها گیری توانددرتصمیم می چگونه اصل این بگوئید و نموده بیان مثال با را فرصت ی هزینه مفهوم(۴۴

 دسات باه چگوناه گنادم کاشات فرصات هزیناه پنباه، و گنادم محصاول دو کاشات امکاان با کشاورزی زمین یک (در۴۹

 آید.)کاربرد(می

 کرد؟)ترکیب( استفاده زندگی در فرصت هزینه مفهوم از توان می چگونه نمائید بیان مثال یک ذکر (با۴۹ 
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 چیست؟ بیانگر فرصت هزینه بگوئید مثال، یک بیان (ضمن۴۶

 اقتصاد: علم تعریف

 فهم( باشد؟) می صحیح اقتصاد معل تعریف در ذیل مورد (کدام۴۵

 . کند می بررسی نامحدود معنوی و مادی نیازهای با رابطه در را بشر رفتار که است علمی الف.

 . کند می بررسی نامحدود های وخواسته محدود تولید منابع بین رابطه صورت به را بشر رفتار که است علمی ب.

 . کند می بررسی محدود های وخواسته نامحدود تولید منابع بین رابطه صورت به را بشر رفتار که است علمی ج.

 . کند می بررسی نامحدود و متعدد مصارف با رابطه در را بشر رفتار که است علمی د.

 وتحلیل( است؟)تجزیه مطرح انتخاب علم عنوان به اقتصاد (چرا۴۶

 فهم( ) نمائید. تعریف را اقتصاد (علم۹۱

 کنید. بیان را هاست آن ی برگیرنده در اقتصاد علم تعریف که مهمی ی نکته (سه۹۱

  دارد؟ عاملی چه در ریشه گیرد،عمدتاً می اقتصادی مسائل مورد در انسان که (تصمیماتی۹۲

 چیست؟)درک( اقتصاد علم (هدف۹۳

 وفهم( مورد()درک3است؟) مهمی نکات چه دربرگیرنده اقتصاد علم (تعریف۹۴

 دارد؟)دانش( تاثیر نانسا های انتخاب در عواملی (چه۹۹

 فهم( و )درک داند؟ می موظف مواردی چه مطالعه به را خود اقتصاد (علم۹۹

 

 کند؟ می بحث موضوعاتی چه درباره اقتصاد علم

 فهم( و ؟)درک باشد نمی اقتصاد علم در مطالعه مورد موضوعات جزء زیرصرفاً موضوعات از یک (کدام۹۶

 انتخابات د.               پیشرفت و ج.رشد         ها فرصت نابرابر یا برابر توزیع ب.               مالیات فقرو الف. 

 ببرید. نام را اقتصاد علم در بررسی مورد موضوعات از نمونه (چهار۹۵

 فهم( و کند؟)درک می بشر به امکانات و منابع از استفاده در کمکی چه اقتصاد (دانش۹۶

 ؟)دانش( شود می شناخته عنوانی چه با روزهام بشر اقتصادی  ی اندیشه (تکامل۹۱

 کنید. مشخص را گیرد می قرار اقتصادی مطالعات ی محدوده در که هایی پرسش از نمونه (دو۹۱

 

 اقتصاد: علم اهمیت

     فهم( و است؟)درک اهمیت دارای اقتصاد علم امروزه چرا که دهید (توضیح۹۲

 می قرار توجه مورد تر بیش روز به روز رشته این متخصصان و قتصادا علم اهمیت امروز جهان در چرا شما نظر (به۹۳

 )ارزشیابی( گیرد؟
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 اسالمی: های وآموزه اقتصاد

 غلط       صحیح  کند. می تهدید را انسان اعتقادات داندکه می خطری را معاش نبودن دسترس در (اسالم۹۴

 غلط        صحیح   است. ناپسند فقر رفع و مادی توانگری و رفاه به رسیدن اسالم نظر (از۹۹

 غلط     صحیح است. الهی های آموزه به عمل گرو در وی مادی نیازهای حتی بشر مشکالت ی همه (حل۹۹

 فهم( و است؟)درک چگونه اقتصاد به نسبت اسالم (دیدگاه۹۶

 فهم( و )درک دارد؟ ای ویژه اهمیت فرد زندگی در اقتصاد اسالم، نظر از (چرا۹۵

 فهم( و )درک کنید؟ بیان را اسالم دیدگاه از اقتصاد میت(اه۹۶

 وتحلیال تجزیاه قاران آیاات باه توجاه اسات.با پساندیده وتاوانگری فقار رفاع بارای تاالش چارا شاما نظر (به۶۱

 کنید.)ارزشیابی(

 وفهم( )درک خواهدداشت؟ ای آینده چه کند؛ حرکت جانبه همه پیشرفتی مسیر در نتواند که (کشوری۶۱

 . دهد خودادامه حیات به داخلی منابع به اتکا با تواند الف.می

 نمود. خواهد حفظ را خود وفرهنگی سیاسی ب.استقالل

 کند. تعیین را خویش آینده مسیر تواند می خود ملی فرهنگ به اتکا ج.با

 شود. می روبرو بحران با سیاسی و اقتصادی اجتماعی، نظر د.از

 وفهم( است؟)درک ای جنبه چه از اقتصاد در اسالمی های آموزه به قرآن (تأکید۶۲

 را است نیازمند ها بدان خود اهداف به رسیدن برای اقتصادی عقالنیت که فرایندی اقتصاد؛ به اسالم نگاه به توجه (با۶۳

                    بنویسید؟)دانش(

 ؟بنویسید را آن پیامد پذیرند؟ آسیب بسیار اقتصادی ی جنبه از هایی کشوری (چه۶۴

 و هویات حفاظ درجهات هاا ابازار ترین مهم از یکی مثابه به باید اقتصادی پیشرفت و رشد به اسالمی جامعه (چرا۶۹

     کند؟ توجه خود استقالل

 باشند؟ می هایی مشخصه چه دارای گیرند، می قرار مهاجم های اقتصاد تأثیر تحت که (جوامعی۶۹

 

  :ولیه ا مفهوم چند

 

 : کاال

 غلط       صحیح . است اقتصادی مفهوم کی کاال (مفهوم۶۶

 غلط       صحیح رود. می شمار به کاال هم شوند، نمی فروش و خرید بازار در که اشیائی از دسته (آن۶۵
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 غلط       صحیح  دارد. مصرفی ارزش  صرفاً که است شیئی (کاال۶۶

 ؟شود نمی محسوب کاال ذیل مورد (کدام۵۱

    خریم. می که ای میوه  ب.              کنیم. می مصرف و کاشته انخودم که سبزی . الف     

   کنیم. می تهیه ازداروخانه که داروئی د.                کنیم. می تهیه فروشگاه از که التحریری لوازم  ج.   

 نمائید. تعریف مثال ذکر با را کاال (مفهوم۵۱

 

 خدمات:

 غلط       صحیح )درک( کنند. می برطرف را انسان نیازهای تندکههس لمس قابل و فیزیکی اشیای (خدمات۵۲

 نمائید. ذکر آن از مثال دو و نموده تعریف را (خدمات۵۳

 ؟)کاربرد( خدمات؟چرا یا شود می محسوب کاال آموزشی، مؤسسات به مراجعه و دانستن به (نیاز۵۴

 کنید.)کاربرد( ذکر را دهید می قرار استفاده مورد وتحصیل آموزش جریان در که را خدماتی و کاال از نمونه (چند۵۹

  تحلیل( و )تجزیه نمائید. مشخص کدام هر برای مثال ذکر با را خدمات و کاال تفاوت و (شباهت۵۹

 

 ای: واسطه و مصرفی های کاال

     غ   ص شاوند. مای نامیده مصرفی کاالی رود می کار به دیگر تولیدکاالی در و خریداری ها کارخانه توسط که (کاالهایی۵۶

 ؟نیست ای واسطه زیر های کاال از یک (کدام۵۵

 د(اتومبیل        اتومبیل الستیک ج(     خیاط توسط شده خریداری ی پارچه ب(     تلفن گیر الف(شماره 

 گوییم. می رسند................. می مصرف به و خریداری نهایی کنندگان مصرف توسط که کاالهایی (به۵۶

 نمائید. تعریف را ای واسطه کاالی(۶۱

  ببرید. نام را ای واسطه  کاالهای از مورد (چهار۶۱

  باشد؟)کاربرد( می کاالها انواع از یک کدام جزء کننده مصرف توسط شده خریداری (پنیر۶۲

    نمایید.)ارزشیابی( مقایسه یکدیگر با را ای واسطه و مصرفی (کاالهای۶۳

       

 : دوام بی و بادوام های کاال

 می نامیده ای سرمایه شوند کارگرفته به بنگاهها ی وسیله به تولید فرآیند در که زیردرصورتی ی کاالها از یک (کدام۶۴

 ضروری د.کاالهای               دوام با کاالهای ج.           مصرفی ب.کاالهای           ای واسطه کاالهای الف.           شوند؟

  هستند؟ کاالهایی نوع چه ادوامب های (کاال۶۹

 بنویسید؟ نیز ای نمونه هریک برای و کنید مشخص را دوام بی و بادوام کاالهای (تفاوت۶۹
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 )دانش( شوند؟ می نامیده چه شوند، کارگرفته به بنگاهها ی وسیله به و تولید درفرآیند که بادوامی (کاالهای۶۶

 : ای سرمایه کاالی

 شود؟ می گفته ای سرمایه یکاال کاالئی، نوع چه (به۶۵

 ببرید. نام ای سرمایه کاالی نمونه (دو۶۶

 

 تجملی: و ضروری کاالی

                                                                                                                             شوند؟ می نامیده چه نکند؛ تغییری چندان آن مصرف آن،میزان قیمت زیاد تغییر رغم به که کاالئی (۱۱۱

         نهایی د(                           تجملی ج(                    ضروری ب(                    دوام بی الف(

   غلط       صحیح دهد. می نشان قیمت به نسبت خود حساسیت با را کاالها اهمیت میزان کننده (مصرف۱۱۱

      غلط       صحیح  است. یکسان ها مکان و ها زمان همه در کاال بودن تجملی یا (ضروری۱۱۲

 است؟ بادوام و تجملی ، ای واسطه ضروری، ترتیب به کاالها از گروه (کدام۱۱۳

               مسکن،نمک ، ماشین ،گلگیر قیمت گران فرش ب(                     اتومبیل نورافشان، ،مسکن ، خوراک الف(

   فرش،تراکتور تابلو ، اتومبیل الستیک ، مسکن د(                        تراکتور تلفن، گوشی خوراک، ، نمک ج(

 

 نمایید.)دانش( وصل هم به را مربوطه موارد زیر جدول (در۱۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمائید. تعریف را تجملی و ضروری کاالهای از یک هر (۱۱۹

 ببرید.)کاربرد( نام ضروری کاالی ویک جملیت کاالی (یک۱۱۹ 

 .)ارزشیابی( کنید مقایسه را تجملی و ضروری کاالی (۱۱۶
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 دارد؟ تفاوتی چه تجملی کاالی با ضروری (کاالی۱۱۵

 است؟ اقتصادی مفهومی کاال بودن تجملی یا ضروری (چرا۱۱۶ 

 ایان شاما نظار باه بیاورد، روی تجملی و وکسل کاالهای تولید به اساسی کاالهای تولید جای به ای جامعه اگر (۱۱۱

 تحلیل( و است؟چرا؟)تجزیه صحیح اقدام

 دانید. نمی ضروری کاالهای جزو را افشان نور چرا که نمائید (تحلیل۱۱۱

 شوند؟ می محسوب کاالها انواع از نوع کدام از ذیل موارد از یک هر که نمائید (مشخص۱۱۲

  اتومبیل ج(موتور             دانپزشکی مشاوره ب(                خود برای مسکنالف(

   پروتئینی مواد فروشگاه در یخچال و(                              برقی اره ه(                        فرش د(تابلو

 کنید. بیان زندگی در را ضروری و تجملی کاالهای جایگاه (۱۱۳

 

   اقتصاد: عرصه فعاالن و بازیگران

       غ   شوند.ص می محسوب اقتصادی کالن بازیگران جزو کنند می فعالیت کشور یک درداخل که هائی ت(شرک۱۱۴

 )دانش( از: عبارتند جهان اقتصاد ی عرصه فعاالن و (بازیگران۱۱۹

 المللی بین های سازمان و ها دولت ب.                 کنندگان تولید و کنندگان مصرف الف.

 کدام هیچ د.                                                                        ب و ج.الف

 ببرید. نام شوند؟ می مطرح سطح چند در معموالً اقتصادی (فعّاالن۱۱۹

 شود؟ می اطالق هائی گروه چه به اقتصادی خرد بازیگران و (فعّاالن۱۱۶

   فهم( و )درک  دارد؟ رورتیض چه جهانی و المللی بین اقتصادی های سازمان (وجود۱۱۵

 چیست؟ اقتصادی عرصه در المللی بین اقتصادی های سازمان (نقش۱۱۶

 نحاوه مثاال یاک باا و کنیاد انتخاب را کالن و خرد سطح دو از یک هر در اقتصاد عرصه فعاالن از یکی خود ابتکار (به۱۲۱

  کنید.)ترکیب( تبیین موفق انتخاب در را آنان عقالنی رفتار
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

             تولید  اول: بخش از دوم فصل

 

 گیرد؟ می قرار استفاده مورد مستقیم طور به طبیعت امکانات و منابع آیا

 غلط   صحیح سسات تولیدی به طور مستقیم به مصرف مردم می رسد.     ؤمحصوالت همه م(۱

 مورد نیاز تبدیل می کند...................... می گویند.  و خدمات ابع و عوامل تولید را به کاالهاسلسله اقداماتی که من(۲

 تعریف نمائید. با ذکر مثال راتولید (فرآیند ۳

 (چه تفاوتی بین ارزش مصرفی و ارزش اقتصادی وجود دارد؟۴

 

 تولیدکنندگان:

 غلط   صحیح  ول هستند.(همه ی فعّاالن اقتصادی به نوعی تولید کننده ی محص۹

 تولید و رسیدن به محصول چندگونه است؟ آنها را فقط نام ببرید.(۹

 حیازت را با ذکر مثال تعریف کنید.(۶

  احیا را با ذکر مثال تعریف کنید.(۵

 (به چه نوع از تولید احیا گویند؟ یک نمونه از این نوع تولیدات را نام ببرید.۶

 می شود؟(تولید صنعتی چگونه حاصل ۱۱

 (به کدام نوع از تولیدات محصوالت نرم هم اطالق می شود؟۱۱

 

 تولیدکنندگان: ی انگیزه

 غلط   صحیح انگیزه تولید کنندگان از تولید کاال ، رفع نیاز است.       (۱۲

 (تولیدکنندگان و مؤسسات اقتصادی براساس انگیزه شان به چندگروه عمده تقسیم می شوند؟ نام ببرید.۱۳

 را نام ببرید.در تولید  انگیزه های تولید کنندگان(چهار مورد از ۱۴
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 تولید: عوامل

 (از کدام یک از عوامل تولید با عنوان زمین یاد می شود؟۱۹

 منابع طبیعید(               نیروی انسانیج(          رمایهب( س          تکنولوژیالف( 

  یاد می شود؟د عوامل تولی(از کدام مورد زیر با عنوان ۱۹

 الف( منابع طبیعی             ب( سرمایه                     ج( نیروی انسانی               د( همه موارد 

 وظیفه ترکیب عوامل تولید با کدام عامل تولیدی است؟  (۱۶

 د( فناوری  الف( منابع طبیعی             ب( نیروی انسانی               ج( سرمایه                

 کدام ویژگی مربوط به کاالهای سرمایه ای است؟ (۱۵

 الف( گران بودن                 ب( ارزان بودن                  ج( بادوام بودن              د( با ارزش بودن

 ند؟ا تولید کدام اصلی عوامل (۱۶

 ب( زمین ، نیروی کار، سرمایه                                 تقاضا کنندهالف( زمین ، نیروی کار، 

 ، سرمایه  عرضه کننده،  تقاضا کننده، نیروی کار                                     د( تقاضا کنندهج( زمین، 

 ه کاالهای بادوامی که در جریان تولید به کار گرفته می شود ............................. می گویند. (ب۲۱

 که وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.......................... نام دارد. یعامل تولید(۲۱

 ؟ را نام ببریدعوامل تولید (۲۲

 (منظور از عوامل یا نهاده های تولید چیست؟۲۳

 چیست؟در امر تولید  منابع طبیعی (منظور ازعامل ۲۴

 سرمایه فیزیکی را تعریف کنید.(۲۹

 چرا؟ ی از بقیه مهم تر است؟کدام عامل تولید(۲۹

 نیروی انسانی از نظر درجه مهارت به سه دسته تقسیم می شود. آنها را نام ببرید.(۲۶

 .توضیح دهیدرا عامل نیروی انسانی در تولید  نقش(۲۵

 ؟می شودمهم ترین عامل تولید به عنوان نیروی انسانی از چرا (۲۶

  (عوامل مولّد انسانی را نام ببرید. ۳۱

 نظور از سرمایه ی مالی چیست؟ و چگونه در تولید نقش ایفا می کند؟(م۳۱

  (عامل سرمایه در امر تولید به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید. ۳۲

 (صاحب سرمایه ی مالی به چند صورت می تواند در تولید مشارکت نماید؟۳۳

 



 

 

 
13 

 تولید: سازمان

  .................... تعیین می کند.(جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را .......۴

 به چه معناست؟مشارکتی بودن سازمان تولیدی (۳۹

 چیست؟خصوصی بودن سازمان تولیدی (منظور از ۳۹

 (انواع سازمان های تولیدی را نام ببرید.۳۶

 (توزیع درآمد بین عوامل تولید چگونه و بر چه اساسی باید باشد؟۳۵

 لحاظ مالکیت به چند صورت می تواند سازماندهی شوند؟ نام ببرید. (کسب و کار و سازمان تولید از۳۶

 

 تولید: هزینه

 غلط   صحیح پردازند.     ب سرمایه اجارهان تولید کنندگان به صاحب ممکن استدر جریان تولید،(۴۱

 مبالغی را که تولید کنندگان برای تولید صرف می کنند چه نام دارد؟ (۴۱

 ب( سود                          ج( درآمد                      د( اجاره           تولید های مستقیم  الف( هزینه

 دستمزد به کدام یک از عوامل تولید زیر تعلق می گیرد؟ (۴۲

 الف( منابع طبیعی               ب( نیروی انسانی                  ج( سرمایه                د( فناوری 

 م یک از عوامل تولید تعلق می گیرد؟سود به کدا(۴۳

 الف( منابع طبیعی          ب( نیروی انسانی               ج( سرمایه            د( زمین

 سهمی که به صاحب زمین در جریان تولید تعلق می گیرد چه نام دارد؟(۴۴

 د( دستمزد       الف( اجاره               ب( بهره                     ج( سود             

                  (مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند چه نامیده می شود؟                                                             ۴۹

 د( سرمایه         الف( درآمد           ب(هزینه های غیر مستقیم تولید             ج( هزینه های مستقیم تولید       

 در جریان تولید، تولید کنندگان بابت استفاده از زمین ........................ پرداخت می کنند. (۴۹

 (مبالغی را که تولیدکنندگان برای تولید صرف می کنند،......................................... می گویند.۴۶

 ولید می پردازند با چه عناوینی به خانواده ها بر می گردد؟پولی که تولید کنندگان برای عوامل ت(۴۵

 تولید را تعریف کنید. های هزینه(۴۶

 چه نام دارد؟ ،مبالغی را که تولید کنندگان برای تولید صرف می کنند(۹۱

 ک از عوامل تولیدی تعلق می گیرد؟به ترتیب به کدام ی« دستمزد، سود، اجاره » (۹۱

 را بیان نمائید.یک واحد تولیدی کفش  هزینه هایی(دو مورد از۹۲

 نمی توانند از سرمایه مالی مانند سرمایه فیزیکی اجاره بگیرند؟ افرادچرا (۹۳
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 سود: و درآمد

 غلط   صحیح برابر با تفاوت درآمد و هزینه است.     یا زیان میزان سود(۹۴

 غلط   صحیح فعالیت خود زیان برده است.   اگر میزان درآمد از هزینه بیشتر باشد می گوییم تولید کننده از(۹۹

 غ   ص اگر میزان درآمد از هزینه کمتر باشد می گوییم تولید کننده از فعالیت خود سود برده است.    (۹۹

 تولید کنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان در کوتاه مدت .................... (۹۶

 را افزایش می دهند. بهره وری .                ب( هزینه تولید را کاهش و الف( هزینه های تولید را کاهش می دهند

 ج( درآمد را از راه فراهم کردن بازار خوب افزایش می دهد.                      د( موارد الف ، ج 

 (کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟۹۵

 هزینه                                                 درآمد            د(سود+درآمد=-هزینه ج(سود= =درآمد           هزینه-+درآمد          ب(سود هزینه الف(سود=

 اگر میزان درآمد از هزینه تولید بیشتر باشد می گوییم تولید کننده از تولید خود ........................ برده است. (۹۶

 مستقیم است.های ............. و هزینه برابر است با تفاوت .. حسابداری میزان سود(۹۱

 به هزینه های غیر مستقیم در محاسبه سود اقتصادی، ........................... می گویند.(۹۱

 تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی در ..................................... می باشد.(۹۲

 سود حسابداری چگونه محاسبه می شود؟(۹۳

 ؟استچگونه  یا سود ویژه یاقتصادسود  ی محاسبهه ی (طریق۹۴

 موارد زیر را تعریف کنید. (هر یک از ۹۹

 :الف( سود 

  :ب( هزینه تولید

 یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید. (۹۹

 مورد(  ۲الف( این واحد تولیدی چه هزینه هایی دارد؟) 

 مورد(۲ب( چگونه می توان هزینه این واحد تولیدی را کاهش داد؟ )

میلیون تومان درآمد کسب کرده است. ۱۴میلیون تومان، ۹با صرف هزینه  ۶۲یک کارگاه تولیدی پوشاک در سال (۹۶

 میزان سود دریافتی این کارگاه را محاسبه کنید.

 چه اقداماتی انجام می دهند؟ هزینه های خودتولید کنندگان برای کاهش (۹۵

 د.(انواع سازمان های تولیدی را نام ببری۹۶

 (توزیع درآمد بین عوامل تولید چگونه و بر چه اساسی باید باشد؟۶۱

 (کسب و کار و سازمان تولید از لحاظ مالکیت به چند صورت می تواند سازماندهی شوند؟ نام ببرید.۶۱

 بیان نمائید.کاهش هزینه های تولید  (دو روش جهت ۶۲
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 هاد کنید. (دو روش برای افزایش سطح درآمد حاصل از تولید پیشن۶۳

میلیون تومان می باشد. کارخانه چناد  ۹۱۱۱۱۱۱درآمد آن است. اگر هزینه های این کارخانه   سود کارخانه ای (۶۴

 میلیون تومان درآمد دارد؟

 

میلیون تومان درآماد باه دسات  ۹۱(کشاورزی در پایان یک سال کاری خود با فروش تمامی محصوالت تولید شده،۶۹

استخدام کرد. وی از زمین و تراکتوری که خاود صااحب آن  در ماههزار تومان  ۹۱۱ست. او کارگرانی با حقوق آورده ا

بود، استفاده کرد. با توجه به اطالعات جدو ل زیر، به ترتیب سود حسابداری و ساود ویاژه ی ایان کشااورز چناد هازار 

 تومان است؟

 

 

 
 

 

  

 

 

خود را که از زمینی که خود صاحب آن می باشد، برداشت کرده و با قیمات تن از مرکبات ۳۱(باغداری در یک سال ۶۹

تومان به فروش رسانده است، همچنین  وی از تراکتوری کوچک اش نیز در امر باغداری استفاده نموده  ۱۱۱۱هر کیلو 

 د. است. با توجه به اطالعات جدو ل زیر، به ترتیب سود حسابداری و سود ویژه ی او را محاسبه نمایی
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

             بازار  اول: بخش از سوم فصل

 

 گیرد؟ می شکل چگونه بازار دانید می آیا

 چیست؟ اقتصادی رفتار از (منظور۱

 کنندگان: مصرف اقتصادی رفتار بررسی

 گیرد؟ نمی زیرقرار مورد تأثیرکدام تحت مستقیماً اال،ک یک مصرف برای تصمیم در کنندگان مصرف اقتصادی (رفتار۲

              تولید عوامل قیمت د(                            درآمد ج(                      ب(تبلیغات             شان سلیقه الف(

 پذیرد؟ نمی تأثیر عامل کدام از کاال خرید مورد در ن کنندگا مصرف (تصمیم۳

 فرد ی سلیقه د(                     کاالها سایر قیمت ج(                   کاال قیمت ب(                کاال بودن سودآور الف(

 یابد. می ........... و ......... ترتیب به ماهی و مرغ گوشت مصرف قرمز، گوشت قیمت افزایش با (۴

 ،افزایش کاهش د(                  ،کاهش کاهش ج(               زایش،اف افزایش ب(               کاهش افزایش، الف(

 دارد. ............ حالت و .................است اقتصادی رفتار چگونگی ی دهنده نشان تقاضا؛ (منحنی۹

 صعودی -دگانکنن د(تولید    نزولی – کنندگان ج(تولید      نزولی – کنندگان ب(مصرف     صعودی -کنندگان الف(مصرف

 ................... که است آن دلیل به تقاضا منحنی بودن (نزولی۹

 دارند. می نگه ثابت را آن از خریدشان میزان کنندگان مصرف کاال، هر قیمت کاهش الف(با

 کنند. برطرف مشابه کاالهای با را شان نیازهای کنند می سعی کنندگان مصرف کاال، هر قیمت افزایش با ب(

 کنند. می تولید را آن تر بیش کنندگان تولید کاال، هر قیمت کاهش اب ج(

 یابد. می کاهش کاال آن مصرف به کنندگان مصرف نیاز کاال، هر قیمت  افزایش با د(

 است. ........................................ چگونگی  ی دهنده نشان  تقاضا (منحنی۶

 است؟ عواملی چه تاثیر تحت کاال کی خرید مورد در کنندگان مصرف (تصمیم۵

  چیست؟ آن دارد؟تفسیر حالتی چه راست به چپ از  تقاضا (منحنی۶

 دلیل( دو دارد؟)ذکر نزولی حالت تقاضا منحنی چرا شما نظر (به۱۱
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 تولیدکنندگان: اقتصادی رفتار بررسی

 ین..........ا بنابر است داده مکان تغییر چپ سمت به عادی کاالی یک برای تقاضا (منحنی۱۱

                  . است یافته کاهش کنندگان مصرف درآمد الف( 

     است. یافته تغییر کاال نفع به کنندگان مصرف ی سلیقه ب(

                                        است. یافته افزایش کاال قیمت ج(

                    است. یافته افزایش کنندگان مصرف درآمد د(

 است؟ کدام کننده تولید اقتصادی رفتار بر کاال قیمت افزایش (تأثیر۱۲

         کند. می جلوگیری فعالیت وانجام بازار به ورود از الف(

          ندارد. کافی انگیزه زیادتر مقدار به کاال تولید برای ب(

  دهد. می افزایش را خود تولید مقدار بیشتر سود کسب برای ج(

           کند. می تولید تری کم مقدار ضرر از جلوگیری برای د(

 شوند؟ می بازار وارد اهدافی چه با اغلب ترتیب به کنندگان مصرف و کنندگان (تولید۱۳

 نیاز رفع سود، کسب د(            سود کسب ، سود کسب ج(           نیاز رفع نیاز، رفع ب(            سود نیاز،کسب رفع الف(

 باشند؟ می چیزی چه دهنده نشان کدام هر ترتیب به تقاضا منحنی و عرضه (منحنی۱۴

 کنید. بیان را عرضه منحنی بودن صعودی دلیل (دو۱۹

 است؟ عواملی چه تاثیر تحت کاال تولید میزان مورد در کنندگان تولید (تصمیم۱۹

 چیست؟ آن تفسیر دارد؟ حالتی چه راست به چپ از عرضه (منحنی۱۶

 چیست؟ عرضه منحنی بودن صعودی لیل(د۱۵

 (دلیل هر یک از پدیده های زیر را بیان نمائید.۱۶

 :الف(منحنی تقاضا نزولی است

 :ب(منحنی عرضه صعودی است

 

 تعادلی: قیمت و تعادل

 ؟ است کدام" کنندگان مصرف و تولیدکنندگان  اقتصادی رفتار" در تعادل ایجاد و هماهنگی اصلی (عامل۲۱

  عرضه بر تقاضا د(فزونی               تقاضا بر عرضه ج(فزونی                کاال بودن ب(ارزان                کاال قیمت ( الف

 دهند؟می نشان ازخود رفتاری چه ترتیب به معین کاالی یک قیمت کاهش درهنگام کنندگان مصرف و (تولیدکنندگان۲۱ 

  مصرف افزایش – تولید ب(افزایش                          مصرف کاهش – تولید الف(کاهش

  مصرف افزایش – تولید د(کاهش                            مصرف کاهش – تولید ج(افزایش 
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                                گردد. کمبود..............می مازاد.................و دچار کاال بازار تعادلی، قیمت از باالتر های قیمت (در۲۲

   تقاضا - د(تقاضا                       عرضه - ج(عرضه                   عرضه - ب(تقاضا                 تقاضا - الف(عرضه 

 وضعیتی چه بازار، در قیمت برود، پیش تعادلی قیمت سمت به ( برعرضه تقاضا )فزونی کمبود دلیل به قیمت (هرگاه۲۳

 دارد؟

  است. رکودی تورمِ حالت در بازار د(وضع   است. ثابت وضع ج(در     است. کاهش حال ب(در    ست.ا افزایش حال الف(در

 بوده واحد۱۱۱قیمت این با تقاضا مقدار و پولی واحد ۶۱برابر تعادلی قیمت کاال نوعی تقاضای و عرضه جدول (در۲۴

 داشت؟ را قیمت کاهش انتظار توان می مقدار چه کاال، عرضه صورت در فروشنده از است.

 ۱۱۱د(                                         ۱۱۱ ج(                                            ۶۱ ب(                                          ۵۱الف(

 ............... صورت آن در نگردد. مشاهده مازاد یا ،کمبود کاالیی بازار در گاه (هر۲۹

 است. گران کاال د(قیمت      است. تعادلی کاال ج(قیمت       است. ثابت کاال ب(قیمت         است. ارزان کاال الف(قیمت

 ؟ افتد می اتفاق عرضه کمبود کاال یک بازار در زمانی چه (۲۹

 بیایید. تر پایین تعادلی یمتق سطح از قیمت که زمانی ب(                                  یابد. فزونی برتقاضا عرضه که الف(زمانی

 دارند. عرضه برای بیشتری رغبت کنندگان تولید که د(زمانی          بیایید. باالتر تعادلی قیمت سطح از قیمت که زمانی ج(

 (برای رسیدن به تعادل، قیمت کاال باید به ترتیب در حالت کمبود تقاضا ....... و در حالت کمبود عرضه......... یابد.۲۶

 ف( افزایش، افزایش              ب( افزایش، کاهش              ج( کاهش، افزایش                   د( کاهش، کاهش  ال

 (برای رسیدن به تعادل، قیمت کاال باید به ترتیب در حالت مازاد تقاضا ....... و در حالت مازاد عرضه......... یابد.۲۵

 ( افزایش، کاهش              ج( کاهش، افزایش                   د( کاهش، کاهش  الف( افزایش، افزایش              ب

 زیار ازحااالت یاک کادام شااهد بیایاد پایش عرضاه وکمباود برسد تعادلی قیمت تراز پایین به کاال یک قیمت (هرگاه۲۶

 داشت. نخواهد تولید به میلی کننده لیدب(تو                                   یابد. می کاهش ها الف(قیمت   بود؟ خواهیم

 شود. می تر بیش تولید به کنندگان تولید رغبت د(          کنند. می پیدا مصرف به بیشتری میل کنندگان مصرف ج(

  یابد. می ..............و................. ترتیب به آن برای تقاضا و عرضه یابد، افزایش کاال یک قیمت (اگر۳۱

 شود. می نامیده .......................... تقاضا و عرضه های منحنی خوردبر (محل۳۱

 افتد. می اتفاق حالت......... آن از تر پایین مناطق در و ........... حالت تعادل ی نقطه از باالتر مناطق کاال،در یک بازار (در۳۲

 دهد. یم شکل را ................ ، کننده عرضه و کننده تقاضا (مواجهه۳۳

 باشد. می ..................... تقاضا و عرضه تساوی و هماهنگی ی کننده ایجاد (عامل۳۴

 دارند؟ ای رابطه چه قیمت با ترتیب به کدام هر تقاضا و (عرضه۳۹

 چیست؟ تعادلی قیمت از (منظور۳۹

 چیست؟ تعادلی ازمقدار (منظور۳۶
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 است؟ برقرار تقاضا و عرضه بین ای رابطه چه تعادل ی نقطه (در۳۵

    نمائید. رسم را ها آن نمودار سپس نوشته، برنج محصول برای بازار در تقاضا و عرضه فرضی جدول (یک۳۶

 نمائید. رسم را آن سپس و نمائید ارائه بازار در برنج محصول برای تقاضا و عرضه فرضی جدول (یک۴۱

     دهید. نشان را عرضه و متقی رابطه آن، منحنی رسم و عرضه فرضی جدول یک ی ارائه (با۴۱

 را عرضاه ماازاد و کمباود ناواحی ساپس کنید رسم را آن منحنی و کنید پر مناسب اعدادی با را جدول در خالی (جاهای۴۲

 دهید. نشان منحنی روی

 

 

 

 

 دهید. پاسخ زیر سواالت به مقابل نمودار به توجه (با۴۳

 ؟ دهد می نشان را عرضه کمبود ناحیه کدام الف(

کدام با تعادلی بانقطه عرضه درمازاد قیمت (تفاوتب  

است؟ شده مشخص حرف   

است؟ چگونه عرضه مازاد در قیمت ج(گرایش  

 هستیم؟ مواجه تقاضا مازاد مقدار چه با ۵۱۱ قیمت در د(

 

 

  (با توجه به نمودار مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.۴۴

 ست؟ریال مقدار مازاد عرضه چقدر ا ۳۱۱الف(در قیمت 

 ب( مازاد عرضه وکمبود عرضه در چه موقعیتی نسبت به

 نقطه ی تعادلی قرار دارند؟ 

 ج(منحنی تقاضا با حرف ........... مشخص شده و شکل آن

 از چپ به راست .......................... است. 

 د( نام نقطه ی تعادلی........  و قیمت تعادلی ........... و

 ........... است.مقدار تعادلی........ 
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 (با توجه به نمودار مقابل نام  موارد خواسته شده را مشخص نمائید:۴۹

 : Sالف( نام منحنی 

 : Dب( نام منحنی 

 : 1ج( نام نمودار

 : 2د( نام نمودار

 : Dو   Sه( محل برخورد دو نمودار

 و( قیمت تعادلی:

 ز( مقدار تعادلی:

 (:"ح"ح( شکاف بین دو منحنی)فاصله 

 (:"ط"شکاف بین دو منحنی)فاصله ط( 

 

 

 

  .دیده پاسخ ریز سواالت به مقابل یمنحن به توجه ا(ب۴۹

 ست؟یچ مربوطه یمنحن نام (الف 

 است؟ چگونه متیق با آن ی رابطه (ب

 

 

  (با توجه به جدول مقابل موارد خواسته شده را مشخص نمائید:۴۶

 الف( قیمت تعادلی: )                    (

 دار تعادلی:  )                     (ب( مق

 ج( نقطه ی تعادل:)          و          (

 

 (اگر در بازار یک کاال مازاد یا کمبود وجود داشته باشد چه عاملی بازار را به تعادل می کشاند؟۴۵

 رسد؟ می تعادل به چگونه کاال بازار عرضه، کمبود حالت در دهید (توضیح۴۶

 دهید. قرار تحلیل و تجزیه مورد را عرضه مازاد حالت در کاال یک بازار رسیدن تعادل به (چگونگی۹۱
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 بازار: انواع

 غلط    صحیح                    است. پذیر قیمت بازار، در (انحصارگر۹۱

 غلط    صحیح     پذیرند. قیمت انحصاری، بازار در (خریداران۹۲

 شود؟ می کنندگان مصرف نصیب تری بیش فعمنا شرایط کدام تحت و بازار کدام (در۹۳

                                  . باشد تر فشرده رقابت و زیادتر کنندگان تولید تعداد – الف(رقابتی 

               باشد. فرد به منحصر شده تولید وکاالی کمتر کنندگان تولید تعداد – انحصاری ب( 

     باشد. تر بیش آنان بین همکاری و اتحاد و کمتر رقیب انِکنندگ تولید تعداد – رقابتی ج( 

  نکند. فعالیت او مقابل در رقیبی و باشد فرد به منحصر کننده تولید یک فقط – انحصاری د( 

 ......................... آن در که است بازاری خرید در انحصار (بازار۹۴

 دارد. وجود بازار آن در کننده مصرف یک تنها ب(                                       کند. یم تولید را کاال کننده تولید یک تنها الف(  

 مصرف چند و کننده تولید د(چند    کند. می مصرف را آن کننده مصرف یک و کند می تولید را کاال کننده تولید یک ج(  

  دارد. وجود کننده

 شود؟ می گانکنند مصرف نصیب بیشتری منافع صورت (درچه۹۹

 باشد. زیاد کنندگان مصرف تعداد -ب                              زیادباشد. تعدادتولیدکنندگان -الف

 باشند. داشته همکاری و اتحاد کنندگان تولید -د                                باشد. کم تولیدکنندگان تعداد -ج

 گویند. می ................. است آن در خریدار یک فقط که بازاری (به۹۹

 گویند. .............. فرد به منحصر ی کننده تقاضا یا خریدار به و فرد............... به منحصر ی فروشنده یا کننده تولید (به۹۶

 .باشند می بازارها انواع از ............................ جزء ها حراجی و ها نمایشگاه در هنری آثار (فروشندگان۹۵

 شود؟ می تعریف چگونه بازار اقتصادی (درمباحث۹۶

 ببرید. نام را بازار انواع از کلی نوع (دو۹۱

 کنید. ذکر مثالی آن برای کرده، تعریف را رقابتی (بازار۹۱

 ببرید. نام را انحصار انواع و چیست؟ انحصار از (منظور۹۲

 کنید. ذکر مثالی یکهر برای چیست؟ فروش در انحصار و خرید در انحصار از (منظور۹۳

 کنید. مقایسه یکدیگر با مشتریان دید از را انحصاری و  رقابتی (بازار۹۴

 بزنید. مثال یک هر برای باشد؟ می هایی صورت چه به حراجی (بازارهای۹۹

 چرا؟ باشد؟ باید چگونه قانونی غیر و قانونی انحصار نوع دو از یک هر با مواجهه در ها دولت (رفتار۹۹

 کنید. ذکر را قانونی دالیل به فروش در انحصارگر یک و طبیعی دلیل به فروش در انحصارگر یک ما ورکش (در۹۶
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              اقتصاد با آشنایی  اول: بخش

 

             اقتصادی های شاخص با آشنائی اول: بخش از چهارم فصل

 

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

 هستند؟ اقتصادی های وشاخص آمارها از استفاده به نیازمند دانان اقتصاد (چرا۱

 هستند؟ مهم بسیار اقتصادی های شاخص و ها سنجه (چرا۲

 شود؟ می ارائه سطوحی چه در اقتصادی (آمارهای۳

 کنید. تعریف را ملی (حسابداری۴

 ببرید. نام را ملی بداریحسا گیری اندازه مورد موارد از مورد (چهار۹

 چیست؟ ملی حسابداری و اقتصادی آمارهای اهمیت (دلیل۹

 

 آن: گیری اندازه و ملی تولید

 چیست؟ کل تولید از (منظور۶

 باشند؟ داشته باید را شرایطی چه گیرند، قرار محاسبه مورد ملی حسابداری در تولیدی های فعالیت که این (رای۵

 چیست؟ شود، لحاظ ملی حسابداری در تا کند عبور بازار از باید کاال یک اینکه از (منظور۶

 است؟ اهمیت دارای جامعه، در کل تولید ی محاسبه (چرا۱۱

 کشاور کل تولید در منزل در آنان تولیدی فعالیت اما ........ محاسبه کشور کل تولید در مزرعه در زنان تولیدی (فعالیت۱۱

 . ........ محاسبه

 بارای آناان تولیادی فعالیات اما شود می محاسبه کل تولید در مزرعه، در زنان تولیدی فعالیت دلیل چه به شما نظر (به۱۲

 شود؟ نمی محاسبه منزل،

 با کنید می تعمیر خودتان را تان منزل معیوب تلویزیون شما که زمانی بین تفاوتی چه ملی؛ حسابداری نظر از کنید (بیان۱۳

  دارد؟ وجود برید، می تعمیرکار یک پیش را آن که زمانی

 گیرند؟ می قرار استفاده مورد شکل چند به کنند، می عرضه بازار به و کنند می تولید کنندگان، تولید که (کاالهایی۱۴ 
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 چیست؟ نهائی کاالهای از (منظور۱۹

 چیست؟ ای واسطه کاالهای از (منظور۱۹

 گردد؟ می نظر صرف ای واسطه کاالهای ارزش محاسبه از جامعه، تولیدکل گیری اندازه برای ملی حسابداری در (چرا۱۶

  شوند؟چرا؟ محاسبه ملی حسابداری در قاچاق نظیر قانونی غیر های فعالیت (آیا۱۵

 

  داخلی: و ملّی ناخالص تولید

 گویند. می شود................ می تولید ملت یک اعضای توسط که نهایی وخدمات کاالها کلیه پولی ارزش (به۱۶

 داخلی خالص د(تولید           ملی ناخالص تولید ج(          ملی خالص تولید ب(         داخلی ناخالص ولیدت الف(

 کنید. تعریف را داخلی ناخالص (تولید۲۱

 کنید. تعریف را ملّی ناخالص (تولید۲۱

 نمائید. مقایسه هم با را داخلی ناخالص تولید و ملّی ناخالص (تولید۲۲

 شود؟ می محاسبه یک کدام جزء زیر موارد از یک هر داخلی، ناخالص تولید و ملّی ناخالص تولید عریفت به توجه (با۲۳

       خارج: مقیم ایرانیان تولید ب(                              کشور: یک مقیم خارجیان تولید الف(

   کشور: داخل ایرانیان تولید (د                                        خارج: مقیم خارجیان تولید ج(

 شوند؟ می معرفی اختصاری عالئم چه با ترتیب به داخلی، ناخالص تولید و ملّی ناخالص تولید از یک (هر۲۴

 چیست؟ بیانگر اقتصاد در داخلی ناخالص تولید و ملی ناخالص تولید های شاخص بودن (باال۲۹

  باشد. می ............ داخلی ناخالص تولید اختصاری عالمت و ملی.............. ناخالص تولید اختصاری (عالمت۲۹

۲۶) “G.D.P” است؟ جامعه اقتصادی های شاخص از کدامیک دهنده نشان  

  ملی خالص تولید د(        داخلی خالص تولید ج(        ملی ناخالص تولید ب(       داخلی ناخالص الف(تولید

 هام باا ای رابطاه چه معموالً کشور، یک در داخلی و ملی ناخالص تولید شاخص دو ی شده محاسبه دهید؛میزان (توضیح۲۵

 دارند؟

 نمائید. بیان را کشورها برخی در داخلی ناخالص تولید و ملی ناخالص تولید های شاخص بین فاحش تفاوت دلیل (دو۲۶

 

 استهالک:

   ملی ناخالص تولید   - استهالک ی هزینه  = ...................................   (۳۱

 معناست؟ چه به (استهالک۳۱

 ؟ چیست استهالک ی هزینه از (منظور۳۲

 فرمول( کنند؟)ذکر می محاسبه چگونه را داخلی یا ملّی خالص (تولید۳۳
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 چیست؟ در ناخالص تولید با خالص تولید (تفاوت۳۴

 گذاشت؟ کنار ای سرمایه االهایک استهالک ی هزینه بابت را جامعه تولیدات از بخشی باید ساله هر (چرا۳۹

 درصد می باشد. عمر مفید تقریبی آن چند سال برآورد می شود؟۹(نرخ استهالک سالیانه یک ماشین ۳۹

 سال برآورد می شود، نرخ استهالک سالیانه آن چند درصد می باشد؟۲۱(عمر مفید تقریبی یک دستگاه سرمایه ای۳۶

 ملی: درآمد

 است؟ شودکدام می جامعه اعضای نصیب سال یک درطول که درآمدهایی (مجموع۳۵

  ملی د(تولیدناخالص           داخلی ج(تولیدناخالص              ب(درآمدملی                  الف(درآمدسرانه

 چرا؟ دانست؟ جامعه آن تولید معادل را ملی درآمد توان می (آیا۳۶

  کنید. تعریف را ملی (درآمد۴۱

 است؟ مواردی چه شامل ملی (درآمد۴۱

  

 جامعه: کل تولید محاسبه

 ببرید. نام را جامعه کل تولید محاسبه برای روش (سه۴۲

 دهید. شرح را جامعه تولیدات کل ارزش ی محاسبه ای هزینه (روش۴۳

 دهید. شرح را جامعه تولیدات کل ارزش ی محاسبه درآمدی (روش۴۴

 دهید. شرح را جامعه تولیدات کل ارزش ی محاسبه افزوده ارزش (روش۴۹

 کنید. مقایسه یکدیگر با را جامعه تولیدات کل ارزش  ی محاسبه در درآمدی روش و ای هزینه (روش۴۹

 کرد؟ اتخاذ باید روشی چه جامعه تولیدات کل ارزش  ی محاسبه در حسابداری متولّیان اشتباه، از جلوگیری برای (۴۶

  

 نسبی: های شاخص

 غ      ص  دهد. نشان را اقتصاد زرگیب و حجم تواند می ملّی (تولید۴۵

  کنند. می های......استفاده ازشاخص تر واقعی و تر تصویردقیق به یابی دست برای آماری، درمطالعات اغلب (دراقتصاد۴۶

 کنید. تعریف را سرانه (درآمد۹۱

 آن رفاع بارای آورند؟ می بار هب مشکلی چه گاهاً اقتصاد، در مطلق های شاخص از استفاده کنید؛ بیان مثال یک ذکر با (۹۱

 داد؟ صورت باید را اقدامی چه

 شود؟ تلقی کشور افراد رفاه و زندگی سطح ی مقایسه برای بهتری معیار تواند می سرانه درآمد (چرا۹۲

 چیست؟ بیانگر شاخص این شود؟ می محاسبه چگونه جامعه سرانه (درآمد۹۳

 کنید. بیان ار اقتصاد در نسبی های شاخص ی محاسبه روش (دو۹۴
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 ثابت: قیمت و جاری قیمت به محاسبه 

 آیاا باشاد رسیده ۱۳۶۳ درسال میلیاردریال ۴۹۱به ۱۳۶۲ درسال میلیاردریال۲۶۱از فرضی ای جامعه کل تولید (اگر۹۹

 است؟ داشته واقعی رشد جامعه اقتصاد که گرفت نتیجه توان می

 اشد.ب قیمت رشد از ناشی افزایش این است ممکن چون الف(خیر

 است. رسیده ریال میلیارد ۴۹۱به ۲۶۱ از کل تولید پولی ارزش هرحال به چون بله، ب(

 داریم. نیاز سال دو درهر وقیمت تولید ارقام به بررسی برای چون کرد مشخص توان نمی ج(

 باشد.  تولید افزایش خاطر به هم بلشد قیمت رشد از ناشی هم است ممکن افزایش این چون د(خیر

  کرد؟  اتخاذ باید  را روشی چه اقتصادی متغیرهای ی محاسبه در قیمت افزایش از ناشی اشتباه از جلوگیری (برای۹

  شوند؟ می سنجیده واحدی چه اساس بر جامعه، کلّ تولید ی دهنده نشان های (شاخص۹۶

 باه را متغیرهاا ی هماه ی،اقتصااد متغیرهای ی مقایسه در کنند می توصیه مردم و گذاران سیاست به اقتصاددانان (چرا۹۵

 نمایند؟ تحلیل و محاسبه ثابت قیمت

 مای نحاو چه به و درصد چند واقعی صادرات در تغییر یابد، افزایش %۱۹ اسمی صادرات و بوده %۲۹ جهانی تورم (اگر۹۶

 باشد؟

 نمائید. بیان را گزارش این معنای وجهِ سه است، داشته افزایش %۲۱ کند؛صادرات اعالم دولت (اگر۹۱

 چیست؟ ثابت قیمت به محاسبه از (منظور۹۱

 معناست؟ چه به جاری، قیمت به متغییر ی (محاسبه۹۲

 چیست؟ اقتصاد در واقعی شاخص و اسمی شاخص از (منظور۹۳

 کند؟ می تغییری چه شرایط آن مشمول افراد واقعی خرید قدرت نمائید؛ بیان زیر حاالت از هریک (در۹۴

     : %۱۶ ورمت با افزایش %۱۲ دستمزد الف(

 : %۱۲ تورم با افزایش %۱۲ دستمزد ب(

 : %۵ تورم با افزایش %۱۲ دستمزد ج(

 کنید. تحلیل را مطلب این «است یافته افزایش درصد %۲۱ جامعه در کل تولید میزان»که شود اعالم جامعه، کی در (اگر۹۹

 وضعیت این کنید تحلیل باشد %۱۴ جامعه این در تورّم نرخ و یابد افزایش %۱۲ دولت کارمندان حقوق که صورتی (در۹۹

 داشت؟ خواهد مردم خرید قدرت بر تأثیری چه

 این طی است. بوده ریال هزار دوازده سال همین پایان در و ریال هزار ده سبدکاال قیمت متوسط ۱۳۵۶ سال ابتدای (در۹۶

 ؟ است بوده چقدر تورم نرخ سال
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 و ۳۱۱ کشاور مقیم های خارجی تولید ، ۴۱۱ استهالک هزینه ، ۱۲۱۱ سال کی در کشور داخلی ناخالص تولید (میزان۹۵

 است؟ ریال میلیارد چند ملی خالص تولید ، است بوده ریال میلیارد هزار۲۱۱ خارج مقیم ایرانیان تولید

 ۶۱۱ (د                                       ۵۱۱ (ج                                     ۶۱۱ (ب                                                 ۹۱۱(الف

 

 ناخ باه را پنبه کارگاه این فروشد می ریسندگی کارگاه به ریال۶۱۱۱ ارزش به را خود تولیدی پنبه کیلو هر (کشاورزی۹۶

 باه الریا۶۱۱۱ قیمات باه را آن نیاز کارگااه ایان ساپس و فروشاد می بافی پارچه به ریال ۵۱۱۱ قیمت به سپس و تبدیل

 فروشد. می ریال ۱۶۱۱۱ قیمت به را نیزپوشاک کارخانه آن آخر در و فروشد می پوشاک تولید کارخانه

 است؟ کدام آخر، مرحله ی افزوده ب(ارزش  اول ی مرحله ی افزوده ارزش الف(

 

 ساال چنانچاه تاس ریال میلیارد هزار ۶۱۱،۵۱۱۱،۹۱۱۱ترتیب، به متوالی سال سه طی در ای جامعه کل تولید (میزان۶۱

 باه شد، خواهد ریال میلیارد هزار ۵۱۱۱؛۶۱۱۱؛۹۱۱۱ ترتیب به تولیدات ارزش درنظربگیریم پایه سال عنوان رادبه اول

 بود؟ خواهد چقدر اول سال به نسبت سوم درسال قیمت افزایش و تولید افزایش میزان  ترتیب

 

 ؟ است بوده چقدر آن ملی درآمد باشد، می دالر ۲۱۱۱ افراد سرانه درآمد نفری میلیون ۳۱فرضی جامعه یک (در۶۱

 هزیناه ، باشاد می ریال ۳۱۱۱۱۱۱۱۱ داخلی ناخالص تولید و جمعیت نفر میلیون ۹۱ دارای که فرضی جامعه یک (در۶۲

 کنید. محاسبه را جامعه این ی سرانه خالص تولید میزان است. داخلی ناخالص تولید %۱۱ معادل آن استهالک

 

 باه آن ارزش ساال ۴از پاس و ریاال ۱۱۱/۱۱۱/۱۲۱ خریاد ابتادای در ای سارمایه آالت ماشین تگاهدس یک (ارزش۶۳

 کنید. محاسبه را دستگاه این مفید عمر و سالیانه استهالک .هزینه است یافته کاهش ریال ۱۱۱/۱۱۱/۵۱

به رقم تولیادات، باه  (کاالها و خدمات نهایی زیر درطول یک سال توسط اعضای یک ملت  تولید شده است، با توجه۶۴

 ترتیب تولید ناخالص ملی  و تولید خالص ملی  این کشور کدام است؟
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(با توجه به مراحل تولید و تبدیل گندم به آرد و نان، در محاسبات درآمد ملی قیمت کدام مورد بابت نان منظور مای ۶۹

 ج(نان                              د(هرسه مورد           گردد؟    الف(گندم                        ب(آرد            

 

کارمند و تولید سالیانه  ۴با "بنگاه اقتصادی"(با توجه به اطالعات داده شده در جدول زیر نتیجه عملکرد سالیانه یک ۶۹

 ریال کدام است؟ چه مقدار سود برده یا ضرر کرده است؟۳۱۱،۱۱۱دستگاه هر یک به ارزش ۶۹۱

 

 

 

 

 ۱۴۹در یاک جامعاه فرضای "پوشااک، ماواد غاذایی و ماشاین آالت"(با توجه به جدول زیر و این که مجموع اقاالم ۶۶

 میلیارد ریال باشد، در این صورت؛

 الف(تولید نا خالص داخلی  

 ب( تولید خالص ملی  

 ج( تولید خالص داخلی سرانه، 

 را محاسبه نمائید. 
 

ریاال باه کارگااه  ۹۹۱۱زان یاک کیلاو پنباه تولیادی خاود را باه ارزش:  (در یک جامعه فرضی ،چنانچاه کشااور۶۵

ریال به کارگااه  ۶۹۱۱بفروشند. کارگاه ریسندگی نیز این مقدار را به مقداری نخ تبدیل کرده وبه ارزش « ریسندگی»

گاه تولیاد پوشااک ریال به کار ۱۱۱۱پارچه بافی بفروشد و در کارگاه پارچه بافی، نخ به پارچه تبدیل شده و به مبلغ  

ریال به دست مصرف کننده می رسد. با  ۱۶۱۱۱فروخته شود، در این کارگاه پارچه به پوشاک تبدیل شده و به مبلغ  

 توجه به این داده ها، ارزش افزوده ی مرحله دوم و چهارم را محاسبه کنید.   

 

هزار میلیارد ریال  ۲۶۱۱،  ۲۴۱۱،  ۲۱۱۱(میزان تولید کل دریک جامعه فرضی در طی سه سال پیاپی به تر تیب : ۶۶

میزان تولید کل کشور مذکور در ساه ساال ماورد نظار بار « سال پایه»برآورد شده است .با انتخاب سال اول به عنوان 

هزار میلیارد ریاال مای باشاد محاسابه  ۲۹۱۱، ۲۳۱۱،  ۲۱۱۱حسب قیمت های سال اول یعنی سال پایه به ترتیب ؛  

فزایش قیمت ها  در سال دوم  ب( افزایش مقدار تولیاد در ساال ساوم در ایان جامعاه چاه مقادار کنید:  الف( میزان ا

 است؟
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میلیارد ریال خریداری کرده ایم ،چنانچاه عمار مفیاد ایان  ۱۳را به بهای « تولیدی»(یک دستگاه وسیله سرمایه ای ۵۱

کدام اسات؟   ب( چنانچاه در دو ساال آخار « هزینه استهالک سالیانه»سال باشد در این صورت الف(مقدار ۹/۹وسیله 

دو سال آخر چاه میازان « هزینه استهالک »درصد افزایش یابد مجموع  ۱۱عمر مفید این وسیله سرمایه ای ارزش آن 

 خواهد بود؟ ج( قیمت جدید این کاالی سرمایه ای چیست؟

 ۳۱۱/۱۴ج(     ۴۱۱/۴ب(    ۲الف(  (۲                                     ۴۱۱/۱۳ج(    ۱۴۱/۴، ب(  ۲(الف( ۱

 ۱۴،۳۱۱ج(   ۴،۱۴۱ب(   ۹/۲( الف( ۴                                      ۱۳،۴۱۱ج(   ۴،۴۱۱ب(  ۹/۲(الف(۳

 

میلیارد ریال خریداری نموده ایم و عمار ایان دساتگاه  ۴۴۱(فرض کنید یک دستگاه کاالی سرمایه ای را به بهای ۵۱

ت : الف(مقدار هزینه استهالک سالیانه کدام است؟ ب( چنانچه در سه سال آخر عمر مفید سال است. در این صور ۲۲

سه سال آخر چه میزان خواهد بود؟ « هزینه استهالک»بهای آن افزایش یافته باشد مجموع  %۱۹این کاال ی سرمایه ای 

 ج( قیمت جدید این کاال کدام است؟ )اقالم به میلیارد است.(

 

 پیدا کنید؟ ۱۳۶۳دول، میزان تولید واقعی و اسمی را نسبت به سال (با توجه به ج۵۲

 

 

 

 

 

 درآمد سرانه در این کشور چقدر است؟هزار میلیارد دالر است، ۱۵۱میلیون نفر؛ ۳۱(درآمد ملی کشوری با جمعیت۵۳

 (با توجه به اطالعات مندج در جدول زیر کدام گزینه صحیح است؟۵۴

 از کشور ب است.تولید سرانه کشورالف بیش تر(۱

 تولید سرانه کشور ب بیش تراز الف است. (۲

 سطح رفاه کشور ب بهتر از الف است . (۳ 

برای مقایسه توان تولیدی کشور، بهتر اسات هزیناه  (۴

 استهالک هم در نظر گرفته شود.

 ۴۲۱۱، محل اجاره لغمب اگر است. کرده هزینه واحد ۵۲۱۱ خود نیاز مورد تولید عوامل خرید بابت تولیدی واحد (یک۵۹

 است؟ چقدر کار نیروی دستمزد باشد، واحد۲۱۱۱ بانکی؛ وام سالیانه اقساط ی هزینه و احد و

 ۹۱۱۱ د(                                ۴۱۱۱ ج(                             ۹۲۱۱ ب(                       ۲۱۱۱الف(   
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 چاه باشاد، میلیاارد هازار ۲۹۱۱ ، ۲۱۱۱، ۲۱۱۱ ترتیاب به متوالی سال سه طی در ای جامعه در کل تولید میزان (اگر۵۹

   گرفت؟ توان می ای نتیجه

 است. بوده ها قیمت افزایش دلیل به کل، میزان تولید افزایش قطع طور به(الف   

 است. تولید افزایش معنای به کل تولید رقم بودن باال تورم، شرایط در معموالً(ب   

 است. وخدمات کاالها قیمت تغییر از ناشی صرفاً کل، تولید افزایش هرگونه ادیع شرایط در(ج   

 باشد. آنها هردوی یا قیمت افزایش یا تولید مقدار افزایش از ناشی کل تولید افزایش است ممکن (د   

 

 ۹۱۱۱ باه االکا آن قیمات اگر کند، می خریداری واحد ۹ آن، از فردی باشد تومان ۴۹۱۱ کاالیی قیمت که صورتی (در۵۶

  خرد؟ می کاال چقدر معمول طور به برسد، تومان

 واحد۳ د(                                        واحد ۱۱ ج(                                     واحد ۵ ب(                         واحد ۹ الف(

 هستیم؟ کشور جمعیت ندانست به نیازمند زیر، های شاخص از یک کدام ی محاسبه (برای۵۵ 

 داخلی خالص نا د(تولید       ملی خالص ج(تولید               سرانه ب(درآمد             داخلی ناخالص الف(تولید

 

 گویند. می شود................ می تولید کشور یک داخل در که نهایی وخدمات کاالها کلیه پولی ارزش مجموع (به۵۶

 داخلی خالص د(تولید                 ملی ناخالص تولید ج(     ملی خالص تولید ب(    یداخل ناخالص تولید الف(

 

 2931(با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر، به ترتیب از راست به چپ: الف(تولید کل به قیمت جاری در ساال ۶۱

 کدام است؟              ۱۳۶۲ب(تولید کل به قیمت ثابت در سال 

۴۱۱،۹۹، ب(   ۱۱۱،۱۱۴الف( (2  

۹۱۱،۹۴،  ب( ۱۱۱،۱۱۴الف(  (1  

۹۱۱،۹۴، ب(   ۱۱۱،۱۴۱الف(  (9  

۴۱۱،۹۹ ، ب( ۱۱۱،۱۴۱الف(  (4  

 

 چقادر آن سااالنه اساتهالک هزینه باشد، می %۳۱ آن استهالک یب وضر ۱۱۱/۱۱۱/۲۴  تولیدی دستگاه یک قیمت(۶۱

 است؟

 است؟ چقدر کاال ارزش باشد، ریال۱۱۱/۹۱۱ آن استهالک هزینه و سال ۳۱ کاالیی مفید عمر اگر(۶۲

 


