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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

د قــتـصــا ا

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزتعیینزکنید.

نادرستدرست 1 نیازهای انسان محرک فعالیت و تالش اوست. 

نادرستدرست 2 از ویژگی های اسناد اعتباری قابل انتقال بودن آن هاست. 

نادرستدرست 3 فقر گسترده مانعی بر سر راه عرضه کاال و خدمات همه جانبه جوامع است. 

نادرستدرست 4 خزانه داری در وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار نمی گیرد. 

نادرستدرست 5 هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزینه تولید آن در مقایسه با سایر نقاط بیشتر باشد. 

نادرستدرست 6 در اسالم اقتصاد وسیله ای است که باید از آن در راه رسیدن به هدف ها بهره برداری کرد. 

ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

مسئله اقتصادی راهبرد سال هر سال با شعاری آغاز می شود که در واقع نشان دهندۀ  است. 7

عرضه تجارت بین الملل عرصه  و  است. 8

قانون مالیات به وسیله  وضع می شود. 9

متغییرهای کالن اقتصادی  ،   و  هستند. 10

شاخص HDI همان شاخص  است. 11

شیوۀ مناسب تری که در روند تکامل تأمین مالی ابداع شد  است. 12

ج(زـصلزکنید.

عبارات مرتبط با یکدیگر را به هم وصل کنید. 13

پول مشتری برای مدت نامعینی در آن نگهداری می شود.

مفهوم کمی

اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی

بر خصوصی سازی تأکید دارد.

زمینۀ الزم برای تولید سایر کاالها را فراهم می آورد.

خانواده و کشور را به سوی تک محصولی شدن سوق می دهد.

رشد

سپرده پس انداز 

اقتصاد آزاد

دستیابی به عدالت

مزیت مطلق و نسبی

سرمایه گذاری های اجتماعی

د(زگزینهزلناسبزرـزــتخابزکنید.ز

در کدام دوره سعی شد تا دولت به نقش و وظایف اصلی خود بازگردد و مشارکت بخش خصوصی و مردمی را افزایش دهد؟ 14

 1( دهه اول بعد از انقالب 2( پس از جنگ تحمیلی

 3( بعد از رفع تحریم ها 4( دهه دوم بعد از انقالب

مشتری از کدام نوع سپرده بانکی به محض اراده می تواند به نفع هر کس که بخواهد برداشت نماید؟ 15

 1( غیر دیداری 2( پس انداز

 3( دیداری 4( مدت دار

) لـــــــــنزـــــزدـمز)8آ
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

هز(زـهزســالتز یرزپاسخزدهید.ز

چگونه تولید و عرضه کاال افزایش می یابد؟ 16

پیامدهای مطلوب روش بازرگانی با اوراق بهادار چیست؟  17

مهم ترین عامل تولید چگونه باعث افزایش درآمد ملی می شود؟  18

دو مورد از روش های عرضه کاال و خدمات توسط دولت را بنویسید.  19

کدام مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود؟  20

چرا اقتصاد تک محصولی آسیب پذیر است؟ 21

وضعیت تجاری جهان هم زمان با حکومت قاجاریه چگونه بود؟  22

چه مشکالت و موانعی بر سر راه اقتصاد بعد از انقالب وجود داشت؟  23

1

1

1/5

2
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د قــتـصــا ا

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1( اقتصاد

 1 درست 
 2 نادرست
 3 درست

 4 نادرست
 5  بورس

 6  افزایش قیمت
 7  قیمت کاال

 8  مقدار هزینه
 9  گزینۀ 1
 10  گزینۀ 4

11 

نیازهای عاطفی، روحی، نیاز به علم و هنر، فرهنگ، دین و اخالق نیاز به 
ارتباط و تعامل انسان، از جمله نیازهایی هستند که بدون رفع آن ها انسان 

به کمال نمی رسد.
12 

خیر، نمی تواند چون انسان در بهره برداری از این منابع محدودیت دارد و 
این محدودیت به این علت است که منابع امکان مصارف متعددی دارند 

و نیز با روش های مختلفی می توان از آن ها استفاده کرد.
13 

1- نامحدود بودن نیازها   2- کمیابی منابع
3- امکان مصارف متعدد منابع

14 

بله، به دو دلیل: 1- اسالم در دسترس نبودن معاش را خطری می داند که 
اعتقادات انسان را تهدید می کند.  

2- از نظر اسالم تالش برای رفع فقر و رسیدن به رفاه و توانگری امری 
پسندیده است.

15 

در جوامع غیر دینی، مؤسسه هایی شکل گرفت که پول های راکد را نه 
بنابراین آن ها  به آنان و مال خود می دانست.  بلکه قرض مردم  امانت 
را وام می داد و ربا می گرفت. آن ها را برای سپرده گذاری بیشتر تشویق 

می کردند. بانک های ربوی این گونه شکل گرفتند.
16 

راکد، حجم سرمایه  انداختن سرمایه های  کار  به  و  از طریق جذب   -1
گذاری را در جامعه افزایش می دهد.

2- بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه ارتباط برقرار، و معامالت 
بازار سرمایه را تنظیم می کند.

3- با بررسی و شفافیت سازی اطالعات مالی شرکت ها و قیمت گذاری 
سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند.

4- با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های 
مفید اقتصادی در کاهش نرخ توّرم مؤثر است.

5- بورس و فعایت های مربوط به آن، سرمایه های الزم برای اجرای پروژه های 

بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد. ]ذکر دو مورد کافی است[
17 

و  پس انداز  وسیله  ارزش،  وسیله سنجش  مبادالت،  در  پرداخت  وسیله 
حفظ ارزش و وسیله پرداخت های آینده را مشخص می کند.

18 

از  ظهرنویسی به معنای پشت  نویسی است. در صورتی که طلبکار قبل 
زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند می تواند سفته را پشت نویسی 

کند، و با دریافت مبلغ کمتری طلب خود را به دیگری انتقال دهد.
19 

8 500000 10 85 000000, , , ,× = تبدیل تومان به ریال: 
36000000 85 000000, , , ,+ تولید ناخالص داخلی: 
+ + × =250000000 250000000 15 746000000, , ( , , ) , ,/  
36000000 12 43 200000, , , ,× =/ هزینه استهالک: 
746000000 43 200000 720 800000, , , , , ,− = تولید خالص داخلی: 

20 

تورم سال دوم = − =1800 1600 200  
= تورم سال سوم − =2200 2000 200  
افزایش تولید سال دوم = − =1600 1200 400  
افزایش تولید سال سوم = − =2000 1200 800  

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2( اقتصاد

 1  درست
 2  نادرست
 3  درست

 4  نادرست
 5  تحریری

 6  اوراق سهام ـ مشارکت
 7  سال معینی را به عنوان سال پایه انتخاب کرد.

 8  نهاده های تولید ـ عوامل تولید
 9  گزینۀ 2
 10  گزینۀ 4

11 

زیرا منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای نامحدود انسان نیستند. 
بدین ترتیب، انسان بر سر دوراهی قرار می گیرد و ناگزیر است که یکی 
را انتخاب کند. در واقع او نمی تواند همه خواسته هایش را با استفاده از 
امکانات موجود برآورده کند، بنابراین باید ابتدا آن گروه از نیازهای خود 

را که اولویت بیشتری دارند، برطرف سازد.
12 

منابع طبیعی، سرمایه و عوامل انسانی
13 

عواملی چون سطح  از  کاال  تولید  میزان  مورد  در  تولیدکنندگان  تصمیم 
قیمت آن کاال، هزینه های تولید )قیمت های عوامل تولید( و پیش بینی 
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

د قــتـصــا ا

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزتعیینزکنید.

نادرستدرست 1 بین قیمت کاال و مقدار عرضه، رابطه ای مستقیم وجود دارد. 
نادرستدرست 2 در محاسبه تولید کل، قیمت کاالی واسطه ای محاسبه می شود. 
نادرستدرست 3 رسیدی که تجار آن را در معامالت خود استفاده می کردند، نخستین اسکناس ها بودند. 
نادرستدرست 4 سپرده های غیر دیداری سپرده هایی هستند که موجودی آن ها به محض اینکه مشتری مطالبه کند باید پرداخت شود. 

 
ب(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

به مکانی که کار قیمت گذاری و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آنجا انجام می گیرد،  می گویند. 5
فزونی تقاضا بر عرضه به صورت  بروز می کند. 6
مهم ترین عامل در تصمیم گیری مصرف کنندگان در مورد خرید یک کاال  است. 7
اگر  را از درآمد کم کنیم، میزان سود به دست می آید. 8

 
ج(زگزینۀزدرسـزرـزــتخابزکنید.

کدام گروه از کاالهای زیر به ترتیب »ضروری«، »واسطه ای« و »تجملی« است؟ 9
 1( پوشاک، شیشۀ ماشین، مبل   2( مسکن، فرش، لوستر

 3( آب، گل گیر ماشین، مسکن  4( فرش، ماشین، تلفن همراه
جملۀ »واسطه و وکیل سپرده گذاران برای سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تولید است. همچنین می تواند شرکت ها و واحدهای تولیدی  10

تأسیس کند.« مربوط به کدام یک از انواع بانک ها است؟
 1( بانک تجاری  2( بانک تخصصی  3( بانک مرکزی  4( بانک سرمایه گذاری

 
د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزدهید.

نیازهایی را که موجب به کمال رسیدن انسان ها می شوند، نام ببرید. 11
آیا انسان می تواند بدون محدودیت از منابع طبیعی استفاده کند؟ چرا؟ 12
سه مورد مهم و کلیدی در تعریف علم اقتصاد را نام ببرید. 13
آیا از نظر اسالم در زندگی، فقر اهمیت دارد؟ ) با ذکر دلیل( 14
بانک های ربوی چگونه شکل گرفتند؟ 15
از تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه دو مورد را نام ببرید. 16
وظایف پول را نام ببرید. 17
ظهرنویسی به چه معناست؟ 18
در کشوری کاالهای زیر در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به ارزش کاال، تولید ناخالص و خالص داخلی را محاسبه کنید. 19

,36000000 ریالماشین آالت , به ارزش 
8 تومانپوشاک 500000, , به ارزش 

,250000000 ریالمواد غذایی , به ارزش 
/15 برابر ارزش مواد غذاییخدمات ارائه شده به ارزش 
/12 برابر ارزش ماشین آالتهزینه استهالک به ارزش 

تولید کل کشوری در سه سال متوالی به این ترتیب است: سال اول 1200، سال دوم 1800 و سال سوم 2200 میلیارد ریال. با انتخاب  20
سال اول به عنوان سال پایه، تولید این سه سال به ترتیب 1200، 1600 و 2000 می شود. تورم در سال های دوم و سوم و میزان افزایش 

تولید در سال های دوم و سوم را مشخص کنید.

) لـــــــــنزـــــزــمز)1آ

2

2

2

1
1
1
1
1
1
2
1

3

2

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



خالصــــهدرسهـــا

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



38

داصشقا اش ییانشآلوا شخب

د قــتـصــا ا

فصل شخب: شقتصاد چیست؟

1- نیازهای انسان

1- محرک فعالیت های انسان هستند.

2- مراتبی دارد و به طور طبیعی اولین مرتبه از نیازهای اولیه زندگی، مادی است.

3- انسان موجودی سیری ناپذیر است.

2- منابع و امکانات
1- منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است.

2- انسان در بهره برداری از منابع،  محدودیت دارد.

 1( منابع و امکانات محدود قادر به رفع نیازهای نامحدود انسان نیستند. 
انسان با مهم ترین مسأله زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد یعنی انتخاب روبه رو می شود.

2( دانش اقتصاد کمک می کند بهترین ها را انتخاب کنیم. مالک بهترین بودن این است که با استفاده از این منابع بتوان بیشترین میزان منافع را 
به دست آورد و سطح باالتری از رفاه را برای انسان فراهم کرد.

 علم اقتصاد درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویش مطالعه می کند یا به عبارت دیگر علم اقتصاد علمی 
است که انتخاب بشر را به صورت رابطه ای بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیز نیازهای مادی نامحدود او مطالعه می کند و با ارائه بهترین 

انتخاب ها رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت می کند. 

مراحل مطالعات علمی

1- مشاهده

2- جمع آوری اطالعات

3- طبقه بندی

4- ارائه نظریه برای توجیه واقعیت های مورد مطالعه

5- ارزیابی نظریه

 اقتصاددانان با تکیه بر مطالعات علمی خود توانسته اند ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی را کشف کنند.

 اهمّیت بسیار علم اقتصاد در عرصه مسائل اقتصادی راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش می دهد.

علم اقتصاداسالم

نیازهای نامحدود و انسان سیری ناپذیرتأکید بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی

هدف افزایش مصرف و رفاه زیاد و تجمالتهدف ارتقای سطح فرهنگی و تعالی فکری انسان

در راه رسیدن به خواسته های خود سیری ناپذیر است.نعمت الهی بی حد و حصر است.

 سه جمله ای که اشاره به اهمّیت فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسالم دارد:
1- فردی که برای ارتقای سطح زندگی خانوده اش می کوشد همانند کسی که در راه خدا جهاد می کند شایسته تقدیر است.

2- نبود معاش را خطری برای اعتقادات انسان می داند.
3- سعادت این دنیا و آخرت را باهم مورد توجه قرار می دهد.

لوا شخب

داصشقا اش ییانشآ
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دلیل محدود بودن منابع
1- انسان به دلیل نداشتن علم کافی هنوز منابع زیادی را کشف نکرده است.

2- منابع به صورت نادرست استفاده می شود.
  شنوشع کاال

 کاالی بادوام: کاالیی که مستقیماً توسط تولیدکنندگان نهایی خریداری و مصرف می شود.
 کاالی واسطه ای: کاالیی که توسط تولیدکنندگان دیگری برای ادامه فرایند تولید و تبدیل آن به کاالهای دیگر خریداری می شود و به صورت غیر 

مستقیم به مصرف کننده می رسد.
 کاالی بادوام: برخی از کاالهای مصرفی خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان خدمت ارائه شده از سوی آن ها مورد مصرف قرار می گیرند.

 کاالی سرمایه ای: کاالی بادوامی که در فرایند تولید به وسیله نیروی انسانی به کار گرفته می شود.
 کاالی ضروری: کاالیی که نیازهای اولیه مصرف کنندگان را برطرف می کند.
 کاالی لوکس: کاالیی که برای تأمین نیازهای کم اهّمیت تر مصرف می شود.

 مقایسه کاال و خدمات:

شباهتتفاوت

هر دو در جهت رفع نیازهای انسان می باشند.تفاوت در فیزیکی و غیر فیزیکی بودن آن هاست.

انواع خدمات
1- مصرفی: مانند مشاور تحصیلی

2- واسطه ای: آموزش معلم
 هزینۀ فرصت: منابع و امکانات قابلیت مصارف متعددی دارند. هزینۀ فرصت یا هزینۀ از دست رفته بیانگر آن چیزی است که از آن صرف نظر 

کرده یا از دست داده ایم تا چیز دیگری به دست آوریم.
فصل دخم: تولید

 تولید: به سلسله اقداماتی که برای تبدیل منابع به کاالی مورد نیاز صورت می گیرد تولید می گویند.

فعالیت های اقتصادی شامل:

1- تولید

2- توزیع

3- مصرف
 تولیدکنندگان به طور کلی دو دسته کاال و خدمات تولید می کنند:

1- کاالهایی هستند که خانوارها به طور مستقیم مصرف می کند.
2- کاالهایی هستند که هم خانوارها آن را مصرف می کنند و هم تولیدکنندگان دیگر از آن استفاده می کنند.

 انگیزه اصلی تولیدکنندگان کسب درآمد و سود است.
 هزینه تولید: مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید مصرف می کنند.

 درآمد: پولی که تولیدکنندگان در ازای فروش محصوالت خود به دست می آورند.
سود = اختالف درآمد و هزینه تولید

هزینۀ تولید- درآمد = سود

اقداماتی که هزینه تولید را کاهش می دهد:

1- پرهیز از استخدام نیروی کار غیر ضروری

2- صرفه جویی در مصرف مواد اولیه

3- جلوگیری از ریخت و پاش

اقداماتی که سود را در بلند مدت افزایش می دهد:
پایین آوردن قیمت

باال آوردن کیفیت محصوالت
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