
 یتیگ گرداننده بنام

 یانسان رشته دهم هیپا اقتصاد درس سواالت

 یمیرح دیحمی آقا جناب:طراح

 انیسبزوار محمدحسن وی عموهاد رضایعل:آورنده گرد

 :اول بخش

 :ست؟یچ اقتصاد

 امکانات و  منابع.2انسانی ها ازین.1د؟یببر نام را است ارتباط در اقتصاد با که انسان اتیح مفهوم دو.1

 شیازهاین شدن آورده بر بای عن.یشود متوقفی مادی ها ازین در فقط انسان ست؟اگریچ انسان ریناپذی ریس مفهوم  از منظور.2

 .کندی نمی ازینی ب احساس

 و تیامن و نید مانندی ضروری رمادیغی ازهاین.2 غذا و آب و هوا مانندی ضروری مادی ازهاین.1دارد؟ی مراتب چه انسانی ها ازین.3

 مد و مسکنی ضروری رمادیغ در مثالی برا.ستندین دو و کی یها مورد ضرورت به کهی رمادیغ وی مادی ها ازین ریسا. 3 فرهنگ

 محبت و حیتفری ضروری رمادیدرغ مثالی برا و لباس

 هستند متعدد مصرف امکانی دارا.2اند محدود.1دارند؟یی های زگیو چه امکانات و منابع.4

 تر محدود را منابع هیروی بی  استفادهی گاه و است محدود بشری فن دانش محدوداند؟چون بشر اریاخت در وامکانات منابع چرا.5

 .کندی م

 .کرد استفاده توانی م صورت چند به را منبع کی یعنیست؟یچ منابع از متعدد مصرف امکان از منظور.6

 و کمبود با منابع ازی بردار بهره در انسان که باشدی ا گونه به تیوضعی عنیست؟یچی ابیکم از منظور دانان اقتصاد نظر از.7

 .باشد روبرو تیمحدود

 رفاه و دیتول نیشتریب منابع از و کند استفاده امکانات و منابع از نحو نیبهتر به کهی ست؟انتخابیچ اقتصاد علم موضوع نیمهمتر.8

 .باشد داشته را

 جهیتن و دهیفا میکنیم مصرف کهیی ها هیهزن و منابع به باتوجه که استی ست؟انتخابیچ دهیفا_نهیهز انتخاب روش از منظور.9

 .میکن افتیدری شتریب

 ناسبت جهینت و دهیفا با منابع و ها نهیهز با متناسب فرد آن در که استی ست؟رفتاریچی رعقالنیغی اقتصاد رفتار از منظور.11

 .دهد حیترج مدت بلند وی میدا ادیز منافع به را موقت و کمی ها منفعت و باشد نداشته



 منافع اب را فرد گریدی ها انتخاب به نسبت که باشدی ا گونه بهی اقتصاد رفتار انتخاب ست؟هرگاهیچ فرصتی  نهیهز از منظور.11

 .ندیگوی م رفته دست از فرصتی  نهیهز حالت نیا به برود دست از منافع ازی بخش و کند روبروی کمتر

 ازین ابیکم منابع قیطر از کهی انتخاب نیبهتری برا ها انسانی جمع وی فردی ها رفتار تیرید؟مدیکن فیتعر را اقتصاد علم.12

 .شود داده پاسخ نامحدودی ها

 ستفادها منظور به روش نیبهتری ریکارگ به و انتخاب نیبهتری برا انسانیی راهنما اقتصاد  علم ست؟هدفیچ اقتصاد علم هدف.13

 .است شیخو امکانات و منابع از

 دندیسر منافع از استفاده و ها ازین رفعی برا ها انتخاب نیبهتر فکر به ها انسان کهی زمان آمد؟از بوجود چگونهی اقتصاد شهیاند.14

 .دادند انجام دهیفا_نهیهزی مبنا بری رفتار و

 افراد نیتر نخبه و داردیی واال گاهیجا علوم نیب در اقتصاد علم است؟امروزه چگونه امروز جهان در اقتصاد علم گاهیجا و تیاهم.15

 .پردازندی م تیفعال بهی علم سطوح نیتری عال تا

 خدا با ارتباط و است خداوند به شدن کینزد و تقوا اسالم نید در انسان دارد؟کمالی گاهیجا چهی اسالمی ها آموزه در  اقتصاد.16

 .خداست را در جهادگر همانند کندی م تالش اشی زندگ سطحی ارتقای برا کهی کس و ستین گرانید با ارتباط ازی جدا

 به ندتوای م شرفتیپ و رشد بای اقتصاد توان و دارد؟امکاناتی ا رابطه چهی فرهنگ وی اسیس استقالل-تیهو حفط با اقتصاد.17

 .ستینی فرهنگ وی اسیس استقالل ازی جدای اقتصاد استقاللی عنی کند کمکی فرهنگ وی ساس استقالل-تیهو حفظ

ی م کاال را داردی ا مبادله انیجر و کندی م نیتآم رای ازین و استی اقتصاد ارزشی دارا که ارزشمند ءیش کیست؟یچ کاال.18

 .ندیگو

 خدمات-یآموزش خدمات-تیامن مثل استی پول ارزشی دارا وی( کیزیزفیغ)ستیازین کننده نیتآم کهی تیست؟فعالیچ خدمات.19

 ...و آرامش-یپزشک

 مانند باشد شده آمادهیی نها مصرفی برا کامآل کهیی کاالی:مصرف کاال.1د؟یبزن مثال کدام هری برا و دیببر نام را کاال انواع.21

 آهن رول و خام نفت مانند است دهینرسیی نها مصرفی  مرحله به هنوز دیتول ندیدرفرآ کهیی کاالی:ا واسطهی کاال.2 کیماژ

 توانیم کهیی کاالها:بادوامی کاالها.4چیساندو مانند شودیم تمام مصرف بار کی با کهیی کاالها:دوامی بی کاالها:دوامی بی کاال.3

 و رندیگی م قرار استفاده مورد دیتول انیجر در که هستندی بادوامی کاالهای :ا هیسرمای کاال.5.لباس مانند کرد استفاده بارها

 قابل و هستند مهمی اساسی زندگی برا کهیی کاالهای:ضروری کاالها.6چاپ دستگاه– ونیکام مانند کنددی م جادیای پول ارزش

ی زندگ از آنها حذف و ندارندی زندگ دری نقشمهم کهیی کاالهای:تجملی کاالها.7مسکن و پوشاک-خوراک مانند ستندین حذف

 لوستر ماندد ندارندی ریتآث



ی چگونگ.2کاالی برای ریگ میتصم عامل.1د؟یسیبنو را پردازندی م آن به دانان اقتصاد کهیی ها دغدغه و ها سوال ازی برخ.21

 بر انسان اثرات.6یاقتصاد ثبات و رشد لیدال.5 انیز و سود لیدال.4تورم جادیا و متیق رییتغ لیدال.3زانیم و نوعی برا میتصم

 ندهیآ بری فعلی ها انتخاب اثر.7عتیطب

 متعدد مصرف امکان.3منابعی ابیکم.2ازهاین بودن نامحدود.1است؟ی نکات چهی  رندهیگ بر در اقتصاد علم.22

 صورت به که کنندگان دیتول و کنندگان مصرف)خرد گرانیباز.1د؟یسیبنو رای اقتصادی  عرصه فعاالن و گرانیباز نیمهمتر.23

 با کهی ا منطقه ایی الملل نیبی اقتصادی ها سازمان و ها دولت)کالن گرانیباز.2(موثرند اقصتاد در موسسه و شرکت ای یفرد

 (.شوندی م اقتصاد در نظم جادیا موجب اقتصادها عملکرد بر نظارت

 یداقتصا گرانیبازی  هیکل نیبی همکار وی است؟هماهنگ مهمی اقتصاد گرانیباز با رابطه دری موضوع چه دانان اقتصادی برا.24

 :دیتول

ی م برآورده رای ازین و شودی م منجر(خدمات و کاال)منابعی مبادالت وی مصرف ارزش جادیا به کهی د؟مراحلیکن فیتعر را دیتول.25

 .کند

 ارزش شیافزا موجب ردیگی م صورت محصولی برو کهی راتیتغ با دیتول ندیفرآی  مرحله هر ست؟دریچ افزوده ارزش مفهوم.26

 .ندیگوی م افزوده ارزش شیافزا نیا به که شودی م خدمات و کاال

 منابع و جنگل-ایدر ازی بردار بهره مانند میمستق طور به عتیطب ازی بردار بهره)ایاح دیتول.1د؟یببر نام را داتیتول انواع.27

-ییغذا عیخودروصنا-کیالکترون صنعت مانند دیآی م بدست شده ایاح مواد لیتبد و بیترک از کهی)صنعت داتیتول.2ی(عیطب

 (خدمات مانند ستندین ملموس محسوس که)نرم محصوالت دیتول.3(فوالد

 .دیآی م بوجود افرادی برای عیطب منابع ازی بردار بهره در استمرار اساس بر کهی فرد تیست؟مالکیچ ازتیح مفهوم.28

 (ریخی ها کاری )انتفاع ریغ زهیانگ.2(منفعت و آمد در کسبی)انتفاع زهیانگ.1دارند؟ دیتول ازی ا زهیانگ چه کنندگان دیتول.29

 .رندیگی م قرار استفاده مورد دیتول ندیفرآ در کهی عوامل د؟یکن فیتعر را( دیتولی ها نهاد)دیتول عوامل.31

 هیسرما"متخصصی روین-ماهر مهین کارگر-کارگرساده-کارفرمای)انسانی روین.1د؟یببر نام را( دیتولی ها نهاد)دیتول عوامل.31

 ی(مال وی کیزیف)هیسرما.2ی(انسان

 .اند باطارت در نیزم بای نوع بهی عیطب عوامل هءیکنند؟کلی می معرف نیزم عنوان به رای عیطب منابع ای عوامل دانان اقتصاد چرا.32

 اندی کیزیف هیسرما هستند دیتول ندیدرفرآ کهی ا هیسرما بادوامی ست؟کاالهایچی مال هیسرما وی کیزیفی  هیسرما از منظور.33

 گرفته بکار اجازه و مزد دست پرداخت جهت دیتول ندیفرای برا کهی پول وی فن زاتیتجه-نقل و حمل لیوسا-ها دستگاه مانند

 .استی مال هیسرما شودیم



 انانس چون و استی انسانی  هیسرما-دیتول ندیفرا در متخصصی رویاست؟ن تر مهم چرا و ستیچی انسانی  هیسرما از منظور.34

 .است تر مهم است عوامل ریسا کننده هماهنگ

ی م کار به را دیتول عوامل که ولیمس صاحبان و دکنندگانیتولی  د؟مجموعهیببر نام را آن ست؟انواعیچ دیتول سازمان.35

 کهی دیتول سازمان.2.اند کیشر انیز و سود در و هستند محصول صاحب دیتول عواملی  همه کهی مشارکت دیتول سازمان.1.رندیگ

 ودخی  اجاره و دستمزد به فقط و ندارند شرکت انیز و سود در هیبق و است عده کی ای نفر کی با محصول و  هیسرما:کار تیمالک

 .رسندی م

-ولپ-دستمزد مثآل برسد دیتول تابه کندی م صرف کننده دیتول کهی ست؟مبالغیچ دیتول میمستقی ها نهیهز از منظور.36

 اتیمال وی انرژ دیخر پول-زاتیتجه

 دیتول یاقتصاد رفتار در که رفته دست از فرصتی  نهیهز معتقدند دانان ست؟اقتصادیچ دیتول میرمستقیغی ها نهیهز از منظور.37

 .است میمستق ریغی ها نهیهز گذاردی م اثر کننده

 .شود کمتر ها نهیهز از ها آمد در ای شود شتریب ها درآمد از ها نهیهزی شود؟وقتی م انیز دچار کننده دیتولی صورت چه در.38

 د؟یآی م بدست چگونه ژهیوی اقتصاد سود وی حسابدار سود درآمد.39

 میمستقی ها نهیهز-درآمدی=سودحسابدار

 میمستق ریغ و میمستقی ها نهیهز-درآمد=ژهیوی اقتصاد سود

 دریی جو صرفه با و دهند شیافزا را خود کننددرآمدی م دهند؟تالشی م انجامی اقدامات چه انیز ازی دور جهت دکنندگانیتول.41

 .دهند شیافزا را خود فروشی ابیبازار با و دهند کاهش را ها نهیهزی انرژ و هیاول مواد مصرف

 :بازار

 .ندیگوی م بازار ردیگی م صورتی ا مبادله که کننده تقاضا و کننده عرضه متقابل ارتباط د؟بهیکن فیتعر را بازار.41

 ها آن شواکن و کننده تقاضا و کننده عرضه نیب ارتباطی  نحوه وی ریگ میتصمی چگونگ د؟بهیکن فیتعر رای اقتصاد رفتار.42

 .ندیگوی می اقتصاد رفتار بازار نسبت

 پول-آمددر-فردی  قهیسل-غاتیتبل-کاالها ریسا متیق-کاال متیگذارد؟قی م اثر کنندگان مصرفی اقتصاد رفتار بری عوامل چه.43

 موجود

 معکوس هرابط)ابدی یم شیافزا تقاضا متیق کاهش با و ابدی یم کاهش تقاضا متیق شیافزا است؟با چگونه تقاضا و متیق رابطه.44

 (.دارند



 .ابدی یم شیافزا تقاضا زانیم ابدی یم کاهش متیق متیق چه هری عنیست؟یچ تقاضای نزولی منحن از منظور.45

 دیتولی نیب شیپ.3دیتولی ها نهیهز.2ها کاالی ها متیق سطوح.1گذارد؟ی م ریتآث کنندگان دیتولی اقتصاد رفتار بری عوامل چه.46

 بازار رکود ای بازار رونق از کننده

 (دارد وجود میمستق رابطه)ابدی یم شیافزا زین عرضه ابدی یم شیافزا متیق ست؟هرچهیچ عرضهی صعودی منحن از منظور.47

 .شود برابر تقاضا زانیم و عرضه زانیم بازار در شودی م موجب کهی متیست؟قیچی تعادل متیق از منظور.48

 رضهع زانیم از تقاضا زانیم باشد کمتری تعادل متیق از بازار در  کاال متیق شود؟هرگاهی م روبرو کمبود با بازاری صورت چه در.49

 (عرضه<تقاضا)شودی م روبرو کمبود با بازار و شودی م شتریب

 از االکی  عرضه زانیم باشد شتریبی تعدل متیق از بازار در کاال متیق کهی صورت شود؟دری م روبرو مازاد با بازاری صورت درچه.51

 (عرضه>تقاضا)میشویم روبرو کاال مازاد با و شودیم شتریب  تقاضا زانیم

 باشد ادیز ای باشد متنوع کنندگان عرضه تعدا آن در کهی بازاری رقابت.1 هستند؟یی ها بازار نوع چهی انحصار بازار وی رقابت بازار.51

 کدام چیه وهیم کننده دیتول تنوع علت به که کهی بازار مثال نباشند گذار متیقیی تنها به تقاضا و عرضه نیطرف از کی چیه و

 معامله نیطرف ازی کی به منحصر آن دری گذار متیق که استی بازاری انحصار بازار.2.استی رقابت ستندین متیق کنندهء نییتع

 (کننده تقاضا-کننده عرضه.)است

 ی:اقتصادی ها شاخص بایی آشنا

 یریگ اندازه وی برس به رای اقتصاد گوناگونی ها شاخص که است اقتصاد علم ازی ا د؟شاخهیکن فیتعر رای ملی حسابدار.52

 .پردازدی می مل سطح دری اقتصادی ها تیفعال زانیم

 ی(الملل نیب وی ملی عن)یکالم وی ا منطقه_یشهر_شود؟خردی م میتقس سطح چند بهی اقتصادی ها آمار.53

 یمرکز بانک ای وی زیر برنامه و تیریمد د؟سازمانیآی م بدستی مراکز چه اطالعات از استفاده بای ملی حسابدار.54

 کار)شود پرداخت پول آنی ازا دری عنی کند عبور بازار از.1شود؟ی م محسابهی ملی حسابدار دری دیتول تیفعالی صورت چه در.55

ی ها تیفعالی عنی باشدی قانون.2(باشدی نمی ملی حسابدار جزء ای ستین کل دیتول جز شودی نم مبادله پول با کهی خانگی ها

 جدا رای ا واسطهی کاالهای عنی برسدیی نها دیتول بر که شودی م حسابیی ها تیفعال.3شودی نم حساب کل دیتول در رمجازیغ

 میکنی نم حساب

 د؟یکن فیتعر رای داخل ناخالص دیتول وی مل ناخالص دیتول.56

 Gross.)است شده دیتول ملت کی توسط کسالی طول در کهیی نها خدمات و کاالها تمامی پول ارزش:GNP)ی)مل دناخالصیتول.1

National Product) 



یی ایجغرافی  محدوده داخل کسالی طول در که استیی نها خدمات و ها کاال تمامی پول ارزش:(GDP)یداخل ناخالص دیتول.2

 (Gross Domestic Product.)شودی م دیتول کشور

 .ندیگوی م شدن قرسوده اثر بری ا هیسرمای کاال ارزش کاهش به د؟یکن فیتعر را استهالک.57

 :باشدی م ریز شرح به استهالکی  نهیهز محسابه روش

 دیمف عمر( بر میتقسی )ا هیسرمای کاال متیق=استهالک نهیهزی  محسابه روش

 را ها آن ی سرانه دهیبا میکن سهیمقا گریکدی با رای اقتصادی ها شاخص میبتوان نکهیای برا ست؟یچی نسب شاخص از منظور.58

 .است داشته نقش شاخص آن در زانیم چه جمع کی از نفر هر که میکن مشخصی عنی میآور بدست

 :باشدی م ریز شرح به سبزی داخل ناخالصی تولی  محاسبه روش.59

 (GDPی)داخل ناخالصی تول-یطیمح ستیزی ها نهیهز=سبزی داخل ناخالص دیتول

 (شودیم گرفته بکار ستیز طیمح به بیتخر جبرانی برا کهیی ها نهیهز)

ی ا  اجاره و سود-دستمزد تمام روش نیا دری:آمد در روش.1شود؟ی م استفادهیی ها روش چه از کل دیتولی  محاسبهی برا.61

 جامعه افراد کهیی ها نهیهز جمعی:ا نهیهز روش.2.شودی م زده جمع ردیگی م قرار جامعه افراد اریاخت دری اقتصادی ها واحد که

 در افزودهی ها ارزش تمام روش نیا در:افزوده ارزشی ها روش.3.هستندی ا نهیهز روش کننده پرداختی اقتصادی ها واحد به

 .شودی م زده جمع گریکدی با دیتول مختلف مراحل

 با تا رودی م  بکار موجود روش سه از روش دو از شود؟معموالی م استفاده روش چند از کل دیتولی  محاسبهی برا معموال.61

 .شود محاسبه کلی تول شتریب نانیاطم

 دارد؟ وجودیی ها ارتباط چه جامعه افراد وی اقتصادی ها واحد نیب.62

 

 :وثابت متیق محاسبه روش.63

 سال همان داتیتول متیق*سال کی دیتول مقداری=جار متیق



 هیپا سال متیق* سال کی دیتول مقدار=ثابت متیق

 . شودی م ملت بینص سال طول در که استیی ها آمد در شود؟مجموعی م محاسبه چگونه و ستیچی مل درآمد.64

 :شودی م زده جمع گریکدی با ریزی ها شاخص 

 ...و اجازه-هیسرما خدمات متیق-دستمزدها

 روش دو شوند؟ی م محاسبه روش چند بهی نسبی ها شاخص.65

 تیجمع بر میتقس شاخص هر.1

 یمل دیتول بر میتقس شاخص هر.2

 :دوم بخش

 :پول

 .میکن مبادله میدار زینا آن با کهی ها کاال با را خودی اضافی ها کاالی عنیست؟یچ کاال به کاال ای یاپایپا ای تهاتر از منظور.66

 با ها متیق محاسبه و نییتع.2شدی م فراهمی سخت به همزمان مبادله و مراجعه.1بود؟ روبروی مشکالت چه با تهاتری  مبادله.67

 بود سخت ندهیآی برا ها کاال ارزش حفظ و انداز پس.3بود دشوار گریکدی

 پول عنوان به را آن بود طرفدارتر پر که خاصی کاال منطقه هر شد؟در شهیاندی راهکار چه تهاتری  مبادله مشکالت حلی برا.68

 .است آمده کتاب 53 برگ نییپا جدول دری گوناگونی ها مثال.  اند داده قرار مبادله واسطه و

 بالدن بهی مشکالت چه پول عنوان به کاال کی از داشت؟استفاده دنبال بهی مشکالت چه پول عنوان به کاال کی از استفاده.69

 .کردندیم استفاده(طالونقرهی)فلز پول از زمان براثر فاسد و کردی م اشغال کهی زادی فضا-ادیز حجم علت داشت؟به

 ردی کافی  اندازه به طالونقره زانیم-مبادالت شیافزا وی انسانی  جامعه گسترش شد؟با روبروی مشکالت چه بای فلز پول.71

 .بود مشکل زین آن نقل و حمل و نبود بشر دسترس

 و ددادن قراری صراف رانزد خودی ها سکه بازرگانانان-یفلز پول مشکالت و مبادالت گسترش آمد؟با بوجود چگونهی کاغذ پول.71

 انکب در آن کردن چاپ تیمسئول ها دولت سپس بودند ها اسکناس نینخست ها دیرس نیا که کردندیم افتیدر دیرس آن برابر در

 .گرفتند عهده بهی مرکز

 ارزش هک شودی م نوشتهی مبلغی بانکی موجود با متناسب ها آنی برو کهی بانک ست؟اوراقیچی ثبت ای یریتحر پول از منظور.72

ی شتریب ارزش شده نوشته آن بر تومان هزار 511 کهی ا برگه باشدنسبت شده نوشته تومان ونیلیم کی اگر مثال است برگه آن

 (بکاهد گردش در نقد پول زانیم از شودی م موجب و شودی م گفته زین پول شبه اقتصاد در چک به)دارد



 شبکه کمک بهی بانکی اعتباری ها کارت قیطر از که استی دارد؟پول اقتصاد دری اثرات چه و ستیچی کیالکترون پول از منظور.73

 .شودی م ها معامله سرعت  و سهولت باعث و کندیم دایپ انتقالی ارتباطی ها

 :تورم محاسبه روش.74

 111ی(*قبل متیق)بر میتقس(میقد متیق-دیجد متیق=)تورم

 مبادالت در پولشان ارزش به نسبت مردم نانیاطم زانیدارد؟می تفاوت چه امروزه و گذشته ست؟دریچ پول پشتوانه از منظور.75

 .است پول پشتوانه ها کشوری اقتصاد قدرت حال اما بوده پول پشتوانه جامعه در موجود نقره و طال میقد در.است پول پشتوانه

 با هارا کاالی نسب ارزش توانیم پولی  لهیبوس.2است مبادلهی ساز آسانی برای ا لهیوس.1دارد؟ برعهدهی ا فهیوظ چه پول.76

 اقساط بصورت توانی م پول لهیوس به.4استی اقتصادی ها تیفعال ارزش حفظ و کردن انداز پس برای ا لهیوس.3دیسنج گریهمد

 پرداخت ندهیآ در را آن مبلغ و کرد دیخر

 شیافزا ها متیقی عموم سطوح و کند حفظ را خود ارزش است نتوانسته پولی عنیست؟یچ پول دیخر قدرت کاهش از منظور.77

 .میکنی داریخر تزایپ کی آن با میتوانیم االن و میبخری ا خانه میتوانستیم تومان هزار 17 بای زمان مثال(شده جادیا تورم)افتهی

 شبه_(گردش در پول) نقد صورت به مشور در موجود پول حجم شود؟بهی م تورم موجبی زمان چه و ستیچی نگینقد.78

 یبانک وسپردهی(بانک اعتبارات و چک)پول

 .دیآی م بوجود تورم جامعه در باشدی واقع دیتول از شیبی اسم بصورتی نگیاگرنقد

ی زمانی ول شده کمتر بوده%11 با قبال کهی روند مثال شده کندتر تورم شیافزا آهنگی عنیست؟یچ تورم نرخ کاهش از منظور.79

 .است بوده صفر تورم که نداشتی شیافزا چیه ها متیقی عموم سطوح

 :بانک

 آن نقل و حملی سلز آسان و ها پول تیامن نیتام و حفظ جهت تجارت رونق د؟بایده شرح را ها بانک شیدایپی چگونگ.81

 .شدند جادیا ها بانک سپس و های صراف

ی نم خارج موسسه از را خود پولی همه پول صاحبان.1شدند؟ی نکات چه متوجه زمان گذشت بای بانک ای یمال موسسات رانیمد.81

 .کردیی زا درآمد بانکی برا و پرداخت(وامی)بانک اعتبار خلق به راکدی ها پول قیطر از توانی م.2کنند

 تیفعال در وام پرداخت با ای کنندی م برطرف را گرانید ازین الحسنه قرض با کهی ا عده.1اند؟ دسته چند راکدی ها صاحبانپول.82

 بدون رندیگی می اضاف مبلغ خودی ها پول ازی پرداخت وام برابر در کهی ا عده.2شوندی م کیشر انیز و سود دری اقتصادی ها

 باشند کیشری ضرراحتمال در نکهیا



ی م امانت را مردم پول ندارید دارند؟صرافانیی ها تفاوت چه راکدی ها پول از استفاده دری نید ریغ جوامع و ندارید صرافان.83

 صاحب را خودی مالی ها موسسهی نیردیغ جوامع دری ول رندیگی نم بکاری اقتصادی ها تیفعال در ها آن تیرضا بدون و دانند

 . پردازندی م پول شبه و داعتباریتول به ربا و وام قیطر از دانندیم مردم پول

 .باشدی م کتاب 63 برگ انیپا تا شده ارائه سواالت

 زانیعز شما تیموفق دیام با

 


