
99پاسخ تشریحی درس اقتصاد کنکور نظام جدید انسانی   

 نویسنده:معین افسر

3ی گزینه.121  

شود و هم صاحب تولید در اقتصاد اسالمی عوامل انسانی می تواند الف(

نمی ؛صاحب سرمایه مالی شریک نشودو در سود و زیان دستمزد بگیرد 

ربا تلقی ،چون:بگیرد اجارهمانند سرمایه فیزیکی به طور مثال تراکتور تواند 

.شده و حرام است  

البته به معنای صفر بودن نرخ بیکاری اشتغال کامل نیروی کار ب(

و برخی دیگر  "بیکاری داوطلبانه"،برخی افراد حاضر به کار نیستندنیست

هستند."بیکاری اصطکاکی"جایی از کاری به کار دیگر نیز در حال جابه  

گذاری غیرمستقیم از طریق ها در سرمایهحضور بانکبه دلیل ج(

استفاده از عقود اسالمی مجاز برای اعطای تسهیالت مالی به مشتریان 

های بانکی در بخش اقتصاد واقعی قرار دارد و سود اعطایی به ،این فعالیتخود

شود.گذاران در قانون ربا تلقی نمیسپرده  

4ی گزینه.122  

2640000000=1200000×2200درآمد کارگاه تولیدی=  

144000000=12×12000000ی کارگاه تولیدی=بهای سالیانهاجاره  
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153000000=15×12×850000ی کارمندان=حقوق متوسط سالیانه  

185000000ی مورد نیاز سالیانه=ارزش خرید مواد اولیه  

ی ماشین های تولیدی=ی استهالک سالیانههزینه  

%30×153000000=45900000  

ها=مجموع هزینه  

45900000+185000000+153000000+2640000000+144000000=  

527900000 

درآمد=سود یا ضرر-هزینه  

2112100000=527900000-2640000000  

های آن است؛پس تر از میزان هزینه*چون مقدار عددی درآمد این کارگاه بیش

.سود کرده استاین کارگاه به مقدار به دست آمده   

4ی گزینه.123  

ترین ورودی ترین خروجی یا کمآوردن بیشبه دستوری بهرهمنظور از  الف(

تری دارند،آن که محصول بیشعوامل تولید یکسانی است.دو تولیدکننده که 

داشته است.تری وری بیشبهرهداشته باشد،  

جویی کمالچه انسان در نیازهای مادی و حیوانی خود متوقف شود،چنانب(

شود.ناپذیری تبدیل میبه نوعی سیری  
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محدودیت انسان در مفهوم اصطالح اقتصادی کمیابی از نظر اقتصاددانان،ج(

برداری از منابع و امکانات موجود و محدود بودن منابع و امکانات بهره

است. موجود  

3ی گزینه.124  

ی ثابت برابر است با یک سوم تولید ناخالص از آنجا که مقدار استهالک سرمایه

ج و ب باشد،همچنین اختالف ب یک سوم مقدار الف داخلی،پس باید مقدار 

باشد.تنها ج باید یک بیستم مقدار د باشد؛در ادامه مقدار الف باید به میزان مقدار 

باشد.می 3ی گزینهای که این خواص را داراست،گزینه  

2ی گزینه.125  

-اندازها در فعالیتانداز و به کارگیری پسی تشویق مردم به پساثر و نتیجهالف(

است.اثرگذاری در کاهش نرخ تورم های مفید اقتصادی   

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد،محترم است.ضوابط آن را قانون "مطلب ب(

های اساسی نظام کشور تحت عنوان کند،مربوط به محور کلی و ویژگیمعین می

اصل و اصل مندرج در قانون اساسی مربوط به آن حقوق اقتصادی شهروندان 

ت.اس 47  

 20های فیزیکی یک بنگاه تولیدی،چه به طور مثال متوسط عمر،سرمایهچنانج(

باید ی استهالک هزینهآن سرمایه به عنوان  %5 معادلسال باشد،ساالنه 

کاهش یابد.تولید کل منظور گردد و از   
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آهن،بیمه و تأمین داری،راه و راهبانکقانون اساسی، 44مطابق اصل د(

منحصراً مربوط به بخش دولتی است.نیرو،صنایع مادر   

1ی گزینه.126  

بها یا و اجاره( 1درآمد صاحبان سرمایه)ردیف قیمت خدمات سرمایه برابر با 

درآمد صاحبان انالک و وجوه مربوط به اجاره برابر با 

توانند نمی 4و  2های است.پس گزینه( 6مستغالت)ردیف 

 پاسخ صحیح باشند.

این خاصیت  1ی گزینهباشد،تنها ج برابر مقدار  30باید ب با توجه به اینکه مقدار 

 را دارد.

1ی گزینه.127  

ی فعالیت قانون اساسی با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد،گستره 44اصل الف(

سازد،نظام اقتصادی،به ترتیب اولویت بر پایه آنها را مشخص می

ریزی منظم و با برنامهدولتی،تعاونی،خصوصی بخش  3

استوار است.صحیح   

گرفتن شناسه معامالتی با گذاری در بورس نخستین گام برای سرمایهب(

است.ها و دریافت آن مراجعه به یکی از کارگزاری  
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نوآوری ضربدر است و در هر کسب و کاری،خطرپذیر و نوآور کارآفرین ج(

دهد.میزان کارآفرینی را نشان میخطرپذیری   

 خریدار است.شرکت توانیر و شرکت وگذار تانحصارگر،قیمدر بازار انحصاری،د(

انحصارگر در فروش طبیعی و قانونی های خودروساز به دالیل 

روند.کاالهای خود به شمار می  

2ی گزینه.128  

های دوم و سوم:ها در سالافزایش قیمت الف(  

 میزان تولید کل منهای میزان تولید کل بر حسب سال پایه

610=4230-4840  

1100=4860-5960  

ی تورم در جامعه ی پدیدهدهندهها نشاناز آنجا که میزان افزایش قیمتب(

ای برابر باشد.تنها گزینهالف باید با مورد ب است،مقدار مورد 

است. 2ی گزینهکه این خاصیت را داراست،  

با توجه به توضیحات فوق،نیازی به محاسبه نیست.ج(  

4ی گزینه.129  

تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه که در آنها سطح رشد با سطح الف(

با جمعیتی حدود قطر توسعه فاقد هماهنگی است،مانند کشور 
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و با داشتن یک ماده گرانبهای معدنی نظیر نفت  هزار نفر 910

و صادرات زیادی از ان امکان دستیابی به درآمد سرانه زیاد را 

لص داخلی سرانه ساالنه بسیار باال دارند و با داشتن تولید ناخا

است.توسعه انسانی شاخص  32واجد رتبه   

در ادبیات اقتصادی به کسی که حتی در صورت دسترسی به امکانات ب(

میگویند.مسکین معیشتی،توانایی استفاده از آنها را هم ندارد   

بازار  بهترین روش تحریک تقاضای کل جامعه که در مواقع رکود بتواند رونق را بهج(

افزایش مخارج جاری یا عمرانی دولت و کاهش نرخ برگرداند،

است.های مالیاتی یا پایه های مالیاتی   

کاالها و است که فروش چند مرحله ای مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر د(

معاف میکند.را از پرداخت مالیات  خدمات واسطه ای  

د کشورها و اقتصاد جهانی عبارت اند از مهمترین سازمان های تأثیرگذار بر اقتصاه(

سازمان تجارت و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 

 جهانی.

1ی گزینه.130  

باشد،همچنین  5034ارزش تولید کل در سال دوم به قیمت ثابت باید کمتر از الف(

 8390ارزش تولید کل به قیمت جاری در سال سوم باید بیشتر از 

است. 1گزینه ه این خاصیت را دارد،باشد.تنها گزینه ای ک  

با توجه به توضیحات باال،نیازی به محاسبه این بخش نیست.ب(  
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1ی گزینه.131  

با توجه به اینکه نرخ دالر در بازار ارز کشورها به طور روزانه در نوسان و تغییر الف(

است،لذا نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای 

کشورها به آن و مقایسه آنها با هم نیست.برای  تبدیل تولید ملی

استفاده دالر رفاهی یا دالر برابری قدرت خرید مقابله با آن از 

 میشود.

مستلزم تر کردن آن و مقابله با فقر اصالح ساختار توزیع درآمد و عادالنهب(

 توانمندسازی افراد و به ویژه مولد کردن آنهاست.

سیاست گذاری در مناطق محروم کشور از جمله سرمایهها و توجه به زیرساختج(

به شمار میرود.ای های توسعه  

های دولتی به استثنای تمامی درآمدهای حاصل ازفروش کاالها و خدمات شرکتد(

به ای های توسعههای دولتی و برخی سازمانها،بیمهبانک

واریز میشود.دار کل کشور خزانههای معرفی شده از سوی حساب  

جویی و سلطه دشمن یا رقیب و ضعف ای برای بهانهآن کاالهایی که میتواند وسیلهه(

نام محصوالت راهبردی وابستگی کشور شود،در اصطالح اقتصادی 

دارو،غذا و محصوالت دارند و نمونه های آن عبارت اند از 

 کشاورزی.

4ی گزینه.132  

حجم نقدینگی=پول+شبه پولالف(  
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هاجاری( + ارزش مسکوکات و اسکناسپول:سپرده های دیداری)  

 شبه پول:سپرده های غیردیداری+حساب های قرض الحسنه

 حجم نقدینگی این جامعه=

70+1500+2200+1450=5220  

میزان شبه پول در این جامعه:ب(  

)سپرده های غیردیداری( 1150=350-1500  

1450+1150=2600  

میزان سپرده پس انداز این جامعه:ج(  

1500-(480+350=)670  

2ی گزینه.133  

دالر باشد و درآمد سرانه  15090اگر درآمد سرانه ایران بر اساس دالر رفاهی الف(

برابر  2متوسط رفاه ایرانیان دالر باشد، 8508کشور اوکراین 

 رفاه جمعیت در کشور اوکراین است.

افرادی که در زمانی،در کشوری فقیر به شمار میروند،در زمانی دیگر با کشوری دیگر ب(

میتوانند فقیط محسوب نشوند و این همان مفهوم فقر نسبی 

 است)فقر،نسبت به زمان و مکان میتواند متغیر باشد.(

به سیاست هایی که دولت برای کاهش نوسانات،متغیرهای اقتصادی ج(

رشد اعمال میکند تا تقاضای کل اقتصاد را در مانند:اشتغال،تورم و 
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سیاست های تثبیت اقتصادی مدت مدیریت و تنظیم کند،کوتاه

 گفته میشود.

کار معقولی نیست،ولی چنانچه وجوه قرض هزینه های جاری استقراض برای تأمین د(

گذاری و امور مولد شود،میتواند سرمایهگرفته شده صرف 

 راهگشا باشد.

کننده و سایر کشورها در برخی موارد اولیه،کشور تحریم ه(برخالف تصور

 متحمل ضرر و خسارت میشوند.

پیشرفت اقتصادی برای ماندگاری،با افزایش قدرت تولید و انتخاب زنجیره "مطلب و(

های اقتصادی دارای مزیت،باید به عنوان محور حرکت اقتصادی 

ی تحت عنوان مربوط به مولفه اقتصاد مقاومت"مورد توجه قرار گیرد.

است.ساز پیشرو،مولد و فرصت  

2ی گزینه.134  

3=  4دهک اول:دهک چهارم منهای   

5= 5.5دهک دوم:دهک هفتم منهای   

15= 7دهک نهم:دهک پنجم +   

24= 15دهک دهم:دهک ششم +  

3ی گزینه.135  

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.p30konkor.com



بیانگر بیشترین نهاده برای یک موسسه تولید  3ی گزینهموارد مذکور در الف(

 )نیروی کار:عوامل انسانیکشاورزی هستندمحصوالت 

انبار:سرمایه / کود:منابع طبیعی / آب:منابع طبیعی/

 فیزیکی/سردخانه:سرمایه فیزیکی(

است و تصمیم آنها در مورد کسب سود انگیزه تولیدکنندگان از تولید و عرضه کاال ب(

قیمت میزان تولید کاال از عواملی چون سطح قیمت آن کاال و 

بینی آنان در مورد رونق و رکود بازار پیشو د عوامل تولی

 تأثیر میپذیرد.

را دارد و میتواند در عبور از بازار شرط ج(فعالیت های تولیدی زنان در مزارع 

 محاسبه و سنجش حسابداری ملی جامعه منظور گردد.

نرخ رشد آن از نرخ افزایش نقدینگی واقعی است که  زمانی میتوان نظر قطعی داد د(

تورم بیشتر بوده باشد.رشد   

را متفاوت است فرایند خلق شبه پول یا خلق اعتبار که از چاپ پول دولت ها ه(

 توانستند مهار کرده و تحت کنترل خود درآورند.

برقراری ارتباط بین عرضه کنندگان و تنظیم معامالت بازار سرمایه نتیجه و اثر و(

در بورس تلقی میشود.تقاضاکنندگان سرمایه   
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