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 باسمه تعالی

 پاسخنامه -1401ترم دوم اقتصاد 
 

 نمره(1الف( جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید:)

 غ اشد.بپذیری در کارآفرینان می.نظم، انضباط، پایداری، اشتیاق و توانایی حل مسئله بیانگر صفت ریسک1

 غ های تعاونی است.ترین نوع آن شرکتها انواع مختلفی دارند که مهم.شرکت2

 ص های ما بگذارد.تصمیمها و .هزینة هدر رفته نباید تأثیری در انتخاب3

 غ باشد.ها در شیوة تقسیم سود میهای تعاونی با سایر شرکت.تفاوت شرکت4

 نمره(2ب(جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:)

 اسند.شنهمان چیزی است که مردم معموالً آن را به عنوان یک کسب و کار می اقتصادی بنگاه ،.در اقتصاد1

ارزش کاال و خدمات  شده بامالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه بر ارزش افزودهلیات .منظور از ما2

 شود.خریداری شده گرفته می

-ندوق بینصو  بانک جهانی توسعهتشکیل شد و نتیجة آن تشکیل  1944.کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در سال 3

 .المللی پول بود

 است. کار مولد.از منظر مکتب مارکسیسم، نیروی حیات اقتصادی، ناشی از 4

 نمره( 8پ(مسائل زیر را حل کنید:)

ریال تولید کند  10.000دستگاه و هر یک به ارزش  25باشد، ماهانه کارمند می 5.چنانچه یک بنگاه تولیدی که دارای 1

 نمره(1ریال محاسبه کنید:)میزان سود یا زیان سالیانة آن را به 

 یک دهم درآمد سالیانة شرکت حقوق ماهیانة هر کارمند

 ریال 5.000 خرید مواد اولیة سالیانه

 ریال 12.000 اجارة سالیانه

 ریال 2.000 بیمة ماهیانة هر کارمند

 ریال 3.000.000 نه:سالیادرآمد 

 ریال 15.132.000زیان عملکرد:                             ریال18.132.000 هزینه سالیانه:
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 نمره(1.مطابق با نمودار زیر به سواالت خواسته شده پاسخ دهید:)2

 

 

میزان جمعیت بیکار را مشخص میلیون نفر باشد،  10درصد و جمعیت فعال آن  20.چنانچه نرخ بیکاری در یک کشور 3

 نمره(1کنید:)

 نفر 2.000.000

 1)درصد باشد، قیمت جدید کاال را محاسبه کنید: cpi  10تومان و شاخص  1500ی سال چنانچه قیمت کاالیی در ابتدا.4

 نمره(

 تومان 1650

 نمره(2.باتوجه به اطالعات زیر میزان حجم پول، شبه پول و نقدینگی را محاسبه کنید:)5

 500 ها و مسکوکاتمجموع اسکناس

 ها و مسکوکاتدو برابر مجموع اسکناس های دیداریمیزان سپرده

 یک پنجم شبه پول پولچک 

 1000 های پس انداز کوتاه مدتمیزان سپرده

 2500 یهای دیدارهای پس انداز بلند مدت و سپردهمیزان سپرده

 

 2000پول: حجم 

 2.500پول:شبه 

 4.500 نقدینگی:

 

 

 40 :30در قیمت الف( میزان عرضه

 50 :20ب( میزان مازاد تقاضا در قیمت 

 30 پ( قیمت تعادلی:

 20 باشد؟می 50در چه قیمتی میزان تقاضا برابر با  ت(
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تفاوت سهم دهک هفتم و  ؛ %3های خواسته شده را محاسبه کنید:)تفاوت سهم دهک اول و سوم میزان دهک.6

 نمره( 1) (%6چهارم

 2 دهک اول

 4 دهک دوم

 5 دهک سوم

 6 دهک چهارم

 8.5 دهک پنجم

 11 دهک ششم

 12 دهک هفتم

 13.5 دهک هشتم

 18 دهک نهم

 22 دهک دهم

کسر مخارج  میلیون تومان پول داشته باشد و در پایان سال پس از 100.چنانچه فردی در ابتدای سال خمسی خود 7

 نمره(1میلیلون تومان در حسابش موجود باشد میزان خمس این فرد را محاسبه کنید:) 150 ،سالیانة

 میلیون تومان 10

 نمره( 9:)ت( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

رگران بیکار شدند. این نوع ها فعالیت خود را متوقف کرده و در نتیجه کا.در ابتدای شیوع بیماری کرونا بسیاری از کارخانه1

 نمره( 1شود؟ آن را تعریف کنید:)بیکاری چه نامیده می

-را از دست می شغل خود تسای؛ مطابق این نوع بیکاری فرد به علت شرایط خاصی که در جامعه رخ داده ادورهبیکاری 

 دهد.

 نمره(1ها چاپ اسکناس را برعهده بگیرند؟).چه عاملی سبب شد دولت2

 د مردم و متحد الشکل نبودن رسیدها.دة برخی صرافان از اعتمافااستسوء 

 نمره(1های پولی را تعریف کنید:).سیاست3

 کند.ن نقدینگی اعمال مینک مرکزی برای کنترل میزایی است که دولت به کمک باهاسیاست

 نمره(1ای در جهان داشته است؟).چرا اقتصاد ایران در دوران باستان جایگاه ویژه4

 المللی، وجود جادة ابریشم و.... .ایران در چهارراه بینقرارگرفتن 

 نمره(1شوند نام ببرید:)داخلی محاسبه نمی .دو مورد از کاالهایی را که در تولید ناخالص5
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 و نامشروع. ی قاچاقعبور نکرده باشند؛ کاالها که از بازاری االهایک

 نمره(1را نام ببرید:)  H.D.Iهای شاخص .چهار مورد از مؤلفه6

 به زندگی، سطح سواد، میزان مرگ و میر نوزادان، دسترسی به آب آشامیدنی و.... .د امی

 نمره(1انه را نام ببرید:)یبودجه ریزی ماه دو مرحلة اول .7

 .بنویسید و کنید مشخص ماهیانه را درآمد آن آورید، دست به درآمدی که منبعی هر از
 .کنید فهرست ماهیانه صورت به را خود ابتث و متغیر های هزینه

 نمره(1ای را بنویسید:). دو مورد از مزایای خرید مقایسه8

 تریکم ةهزین معموالً درست ةمقایس صورت در زیرا کنید؛ انداز پس را خود پول از بخشی توانید می شما
 .شود می پرداخت

 .کنید می دریافت پول مقدار همان با را بیشتری ارزش یا ها ویژگی ای، مقایسه خرید با
 .خرید می بهتر عملکرد با و فیتکی با محصولی ای مقایسه خرید با
 .شوید می آگاه نبودید، مطلع آنها از قبالً که کاال آن از هایی گزینه ةدربار ای مقایسه خرید با
 .کنید می بیشتری آرامش احساس خود پول کردن خرج به نسبت ای، مقایسه خرید با

 نمره( 1بلندمدت را بنویسید:) اندازهای سپردة پسحساب معایب.دو مورد از 9

 مشمول پول برداشت .کرد حفظ حساب در را آن شده مشخص ةدور پایان تا باید و نیست دردسترس راحتی به پول
 .شود می سود از بخشی رفتن دست از جریمة

 .ماند می باقی شده توافق درحد ها حساب این سود یابد، افزایش عمومی سود نرخ اگر

 .گردد سود دریافت و قرارداد بستن مشمول تا باشد ها حساب این در باید حداقلی مقدار معموالً

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


