
  
  
  
  

    1 ي صفحه                          انسانيدانشگاهي  اختصاصي پیش                   پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  
 »۴« ي گزینه - 1

دست آوردن ايـن كاالهـا بايـد بـه      براي به .گيرد است كه براي تأمين و رفع يكي از نيازهاي انسان مورد استفاده قرار مي ئيكاال عبارت از شي
  .ها پول بپردازيم گان آنكنند توليدكنندگان يا عرضه

 »۳« ي گزینه - 2
  افزايش مقدار توليد در سال دوم =به قيمت ثابت در سال دوم  توليدتوليد سال پايه ـ 

15010001150ميليارد ريال   ش مقدار توليد در سال دومافزاي =−=
  ها در سال دوم افزايش قيمت =توليد به قيمت جاري در سال دوم –توليد به قيمت ثابت در سال دوم 

5011501200 ميليارد ريال   ها در سال دوم افزايش قيمت =−=
 »۳« ي گزینه - 3

3602180: واحد آن به فروش رفته است؛ بنابراين 2واحد كاال توليد گرديده، ولي فقط  40معادل ) تومان 180(در باالترين قيمت  =×  
150350: ود دارد؛ بنابراينواحد كاال در بازار وج 3واحد تقاضا وجود دارد، ولي فقط  35معادل ) تومان 50(ترين قيمت  ينيدر پا =×  

 »۱« ي گزینه - 4
يار به همين دليل نقش نيروي انساني در جريان توليد بس. كنند كران و با ارزش طبيعت قابليت استفاده پيدا نمي تا تالش انسان نباشد، منابع بي

  .مهم است
 »۱« ي گزینه - 5

  .تواند باعث رونق اقتصادي شود و اشتغال كامل وجود نداشته باشد، نشر اسكناس مي اقتصاد در حال ركود باشداگر 
 »۳« ي گزینه - 6

در حالت ركود باشـد، دولـت از طريـق تـدابير اقتصـادي خـود از طريـق بانـك مركـزي           رازابين باشد و يدر شرايطي كه حجم پول در گردش پا
كاهش  - 2نرخ سپرده قانوني  كاهش - 1: اند از ترين اين تدابير عبارت دهد كه مهم را افزايش ميدر گردش حجم پول ) هاي انبساطي پولي سياست(

  .ي در دست مردم خريد اوراق قرضه - 3نرخ تنزيل مجدد 
  :توضيح نكات درسي

اقدام به كنترل حجم پول در گـردش  ) افزايش حجم پول(و انبساطي ) كاهش حجم پول(هاي پولي به دو شكل انقباضي  دولت از طريق سياست
  .نمايد مي

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .دنشو چون موجب كاهش حجم پول مي ،ندستهنادرست : »2« و »1«ي  ها گزينه
  .هاي پولي ندارد نادرست است چون ربطي به سياست: »4«ي  گزينه

 »۲« ي گزینه - 7
با ايـن   .باشند كه از اين نظر با هم شباهت دارند مي )تر از يك سال بيشرداخت بازپ(مدت بلنداز جمله اسناد اعتباري اوراق قرضه و مشاركت 

هاي مشخص توليدي، عمراني يا خدماتي گرفته شود اما در اوراق قرضـه بـراي    وجوه دريافتي در اوراق مشاركت حتماً بايد در طرحتفاوت كه 
  .گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد وام

 »۲« ي گزینه - 8
  .شوند سود و زيان شركت سهيم مياند، در  خريدهي كه ماسه نسبتصاحبان سهام به هاي سهامي  در شركت

 »۱« ي گزینه - 9
تري حاصل شود و در كوتاه مدت  توان در كوتاه مدت مشاهده كرد، اما نتايج حاصل از توسعه ممكن است در زمان طوالني د را مينتايج حاصل از رش

  .مشهود نباشد
 »۱« ي گزینه -10

به ايجـاد شـكوفايي اقتصـادي در تمـام منـاطق و رفـع  48اندوزي حرام، در اصل  عين مبارزه با ثروتبه مشروع بودن مالكيت در  49و  47در اصل 
  .زيست اشاره شده است ي پايدار و حفظ محيط به توسعه 50ها و در اصل  تبعيض بين آن

 اقتصاد
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 »۴« ي گزینه -11

  .هاست ي سنجش وضعيت توزيع درآمد در جوامع، چندين معيار متفاوت وجود دارد كه يكي از اين معيارهاي ساده و مفيد، شاخص دهكبرا

 »۳« ي گزینه -12

در اين زمينه . ها بپردازد كاالها و خدمات وارد شود و به توليد، عرضه و فروش آن در بازار بعضي از اقتصادي، گذاري تواند با سرمايه دولت مي

  .كند شوند، اقدام به فعاليت مي هاي دولتي شناخته مي ها و مؤسسات مختلف كه به نام شركت دولت با تأسيس شركت

 »۴« ي گزینه -13

) تومان , , )− × =
580000 60000 1000100  

) تومان , , )− × =
8100000 80000 1600100  

) تومان , , )− × =
10110000 100000 1000100  

3600100016001000تومان   كل ماليات پرداختي=++=

4001063600000110 تومان ,,   خالص دريافتي ماهانه=−=

800276112400106تومان  ,,,   خالص دريافتي ساالنه =×=

 »۲« ي گزینه -14

  .تر باشد ي توليد آن در مقايسه با ساير نقاط كم ، هر منطقه يا كشور بايد كااليي را توليد كند كه هزينه»مزيت نسبي«براساس اصل 

 »۳« ي گزینه -15

بانـك   .هاي ناشي از جنگ دوم جهاني در كشورهاي عضو بـه وجـود آمـد    با هدف جبران خرابي) بانك جهاني(المللي توسعه و ترميم  بانك بين

  .ي مارشال تمامي توان خود را بر بازسازي اروپا متمركز كرد و شروع برنامه 1948جهاني تا سال 

  


