
   
 

 ها و خدمات، وجود كدام شرط زير ضروري است؟ دست آوردن كاال براي به  -1

  داشتن هدف در مصرف )2    داشتن نياز )1

  پرداخت هزينه  )4    تمايل نامحدود )3

ميليارد ريال و سـال   1200ميليارد ريال، سال دوم  1000ترتيب در سال اول  اي طي سه سال متوالي به توليد كل جامعه -2
ي فـوق   اگر سال اول را به عنوان سال پايه در نظـر بگيـريم، توليـد كـل جامعـه     . رد ريال بوده استميليا 1500سوم 

هـا در سـال دوم    ميزان افزايش مقدار توليد و افـزايش قيمـت  . ميليارد ريال خواهد شد 1400و  1150، 1000ترتيب  به
  ترتيب از راست به چپ، چند ميليارد ريال است؟ به

1( 300-100     2( 150-200  

3( 150-50     4( 200-300  

ترين قيمـت،   ترتيب از راست به چپ، در باالترين قيمت، مقدار درآمد توليدكننده و در پايين با توجه به جدول زير به -3
 قدر است؟ كننده چه ميزان پرداختي مصرف

1( 7200-1750  

2( 360-1750  

3( 360-150  

4( 6840-1600  

 تري دارد؟ چرا؟ ميت بيشيك از عوامل، در جريان توليد اه كدام -4

  .نيروي انساني ـ بدون تالش انسان منابع طبيعي قابل استفاده نيستند )1

  .برداري از منابع طبيعي به تجهيزات نيازمند است سرمايه ـ انسان براي بهره )2

  .منابع طبيعي ـ توليد كاالها و خدمات بدون وجود منابع طبيعي ممكن نيست )3

  .گيرند طور مستقيم مورد استفاده قرار مي ع و امكانات طبيعي تماماً بهمنابع طبيعي ـ مناب )4

 ؟ تواند باعث رونق اقتصادي شود نشر اسكناس در چه صورت مي -5

  .اقتصاد در حال ركود باشد و اشتغال كامل وجود نداشته باشد )1

  .ه نباشدي كااليي جديد همرا اقتصاد در اشتغال كامل باشد و انتشار پول جديد با ارائه )2

  .ي كااليي جديد همراه باشد اقتصاد در اشتغال كامل باشد و انتشار پول جديد با ارائه )3

  .اقتصاد در حال ركود باشد و اشتغال كامل وجود داشته باشد )4

  

  40  29  20  11  3  عرضه
  180  130  100  70  50  به تومانقيمت 
  2  13  20  25  35  تقاضا



   
 

 :اگر دولت بخواهد از طريق بانك مركزي، حجم پول در گردش را افزايش دهد؛ در اين صورت -6

  .نمايد اقدام به فروش اوراق قرضه مي )2  .دهد افزايش ميي قانوني را  نرخ سپرده )1

  .دهد نرخ ماليات را كاهش مي )4  .دهد نرخ تنزيل مجدد را كاهش مي )3

 در چيست؟ اوراق مشاركتو اوراق قرضه ترتيب و از راست به چپ، وجه اشتراك و تفاوت  به -7

هـاي مشـخص توليـدي، عمرانـي يـا  ق قرضه حتماً بايد در طرحوجوه دريافتي در اوراـ  هر دو اسناد اعتباري بلندمدت هستند )1

  .گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد خدماتي گرفته شود اما در اوراق مشاركت براي وام

هاي مشخص توليدي، عمرانـي يـا  وجوه دريافتي در اوراق مشاركت حتماً بايد در طرحـ هر دو اسناد اعتباري بلندمدت هستند  )2

  .گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد شود اما در اوراق قرضه براي وامخدماتي گرفته 

هاي مشخص توليدي، عمراني يـا  وجوه دريافتي در اوراق مشاركت حتماً بايد در طرحـ مدت هستند  هر دو اسناد اعتباري كوتاه )3

  .گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد خدماتي گرفته شود اما در اوراق قرضه براي وام

هاي مشـخص توليـدي، عمرانـي يـا  وجوه دريافتي در اوراق قرضه حتماً بايد در طرحـ مدت هستند  هر دو اسناد اعتباري كوتاه )4

  .گيرنده محدوديت خاصي وجود ندارد خدماتي گرفته شود اما در اوراق مشاركت براي وام

 ؟صحيح استهاي سهامي  شركتكدام گزينه در ارتباط با  -8

  .شوند هاي سهامي به دو نوع سهامي عام و مختلط تقسيم مي شركت )1

  .شوند اند، در سود و زيان شركت سهيم مي صاحبان سهام به نسبت سهامي كه خريده  )2

  .شوند هاي سهامي خاص در بورس پذيرفته مي فقط شركت )3

  .متفاوت است هاي ي آن متشكل از چندين سهام با ارزش شركت سهامي شركتي است كه سرمايه )4

 ؟نيستي اقتصادي، كدام گزينه صحيح  در رابطه با رشد و توسعه -9

  .نتايج حاصل از رشد ممكن است در كوتاه مدت مشهود نباشد )1

  .مدت مشهود نباشد  نتايج حاصل از توسعه ممكن است در كوتاه )2

  .رشد يك مفهوم كمي است )3

  .توسعه يك مفهوم كيفي است )4

به ايجاد شكوفايي اقتصادي در  …اندوزي حرام، در اصل  بودن مالكيت در عين مبارزه با ثروتبه مشروع  …در اصل  - 10
 .زيست اشاره شده است ي پايدار و حفظ محيط به توسعه …ها و در اصل  تمام مناطق و رفع تبعيض بين آن

  50 ـ 48 ـ 49و  47 )1

   43 ـ 49و  47 ـ 48 )2

  49و  47 ــ 48ـ 50 )3

  48ـ  50 ـ 49و  47 )4

  



   
 

 به منظور سنجش كدام مورد زير است؟» ها دهك«استفاده از معيار  - 11

  سال رشد درآمد سرانه در يك )2    ميزان درآمد و دارايي افراد )1

  وضعيت توزيع درآمد در جامعه )4  ي اقتصادي و اثرات آن توسعه )3

 گيرد؟ ام دولت صورت ميي برخي كاالها و خدمات با كدام اقد گذاري براي توليد، فروش و عرضه سرمايه - 12

    واردات و صادرات كاال )1

  گري و دريافت ماليات واسطه )2

    هاي دولتي تأسيس شركت )3

  ايجاد بازار دولتي )4

خـالص درآمـد دريـافتي    . كنـد  تومان درآمد دارد و مطابق جدول زير ماليات پرداخت مـي ,000110شخصي ماهانه  - 13
  است؟قدر  ي اين شخص چه ساالنه

  
  
  
  
  
  
  
 

1(0002531 ,,     2( 4002141 ,,   

3( 0001881 ,,     4( 8002761 ,,   

ي  هـا نسـبت بـه هزينـه     ي توليد آن كار گيرد كه هزينه هر كشور بايد منابع اقتصادي خود را براي توليد كاالهايي به« - 14
 شده مربوط به كدام گزينه است؟  مطلب گفته» .تر باشد كشورهاي ديگر كمتوليد كاالهاي مشابه در 

  يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فنّاوري )1

  اصل مزيت نسبي )2

  شرايط اقليمي متفاوت )3

  يكسان نبودن منابع و عوامل توليد )4

 ن خود را بر بازسازي اروپا متمركز كرد؟ي مارشال، تمامي توا و شروع برنامه 1948يك از نهادهاي زير تا سال  كدام - 15

  المللي ي مالي بين مؤسسه )1

  المللي توسعه سازمان بين )2

  و ترميم  المللي توسعه بانك بين )3

  المللي پول صندوق بين )4

  ينرخ ماليات ميزان درآمد
 معاف از پرداخت ماليات  تومان ,00060  درآمدهاي تا 
  تومان ,00060  درصد نسبت به مازاد 5با نرخ   تومان ,00080  درآمدهاي تا 
  تومان ,00080  درصد نسبت به مازاد 8با نرخ   تومان ,000100  درآمدهاي تا 
  تومان ,000100  درصد نسبت به مازاد 10با نرخ   تومان ,000120  درآمدهاي تا

 


