
1

اقتصاد کنکور سراسری 98

1211 کدام گزینه، در رابطه با مفهوم، معنا و تعریف اصطالحات اقتصادی، نادرست است؟2
الف( تحریم مالی عبارت است از مانع تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید، نظیر سرمایه

ب( زنجیرءه خلق ارزش، به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده اطالق می شود.
ج( سازمان کنفراس اسالمی هرچند نهادی اقتصادی نیست، نهادهای فرعی اقتصادی، مثل مرکز اسالمی توسعءه تجارت بانک توسعءه اسالمی و اتاق صنعت و 

بازرگانی اسالمی دارد. 
د( کاالها و خدماتی را که تولید آن ها بدون توجه به میزان، سود، هزینه و بازار انجام می شود، محصوالت راهبردی می نامند.

هـ( کشورهای اروپایی با تشکیل اتحادیه اقتصادی و حتی انتخاب پول واحد، بازرگانی کل اروپا را تقریباً به صورت بازرگانی داخلی درآورده اند.
4( ب و ج 3( الف و ب  2( د  1( الف 

 الف: بخش پنجم، فصل اول: درسنامه صفحه 190/ تست 722

1221 با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجءه عملکرد سالیانءه یک بنگاه اقتصادی با 12 نفر کارمند و تولید سالیانءه 400 دستگاه هر کدام به ارزش 2
, ریال، کدام است؟ =900000

, ریالاجاره بهای ماهیانءه کارگاه تولیدی1 ,10000000
700000, ریالحقوق متوسط ماهیانءه هر فرد کارمند اداری و تولیدی، معادل2
, ریالخرید مواد اولیءه مورد نیاز سالیانه به ارزش3 ,178 000000
25% خقوق سالیانءه کارمندانهزینءه استهالک سالیانءه ماشین های تولیدی معادل4

, ریال: زیان ,64 000000 )4 , ریال: سود  ,63 000000 )3 , ریال: سود  ,43 200000 )2 , ریال: زیان  ,42 200000 )1
 بخش اول، فصل دوم: درسنامه صفحه 30/ تست های 67 و 68

1231 کدام گزینه، در بردارندءه پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟2
الف( کادم سطح از سطوح چهارگانه آمارهای اقتصادی، ُخرد محسوب می شود؟

ب( به کدام دلیل، در حسابداری ملی، ارزش کاالهای واسطه ای به صورت مستقل محاسبه نمی شود؟
ج( همءه فعالیت های تولیدی در محاسبءه تولید کل جامعه مورد سنجش قرار می گیرد، به جزء :

1( الف( روستایی، شهری و منطقه ای ب( ارزش  آن ها در واقع همراه با کاالهای نهایی مورد سنجش و محاسبه قرار می گیرد. ج( فعالیت تولیدی زنان در مزارع و کشتزارها
2( الف( شهری، منطقه ای و کالن ب( جزیی از کاالهای مصرفی هستند و ارزش آن ها در جریان تولید محاسبه می شود. ج( فعالیت  تولیدی زنان در خانه و تربیت فرزندان

3( الف( خانوار یا بنگاه های تولیدی و خدماتی ب( جزیی از کاالهای سرمایه ای هستند و ارزش آن ها در فرآیند تولید منظور می شود. ج( کاشت میوه و سبزیجات گلخانه ای
4( الف( خانوار یا شرکت ها و مؤسسات تولیدی ب( ارزش آن ها در درون کاالهای نهایی است و به صورت بخشی از کاالهای نهایی محسوب می شود. ج( کاشت 

سبزیجات در منزل برای مصرف خانگی
 الف: بخش اول، فصل 4: درسنامه صفحه 62

ب: بخش اول، فصل 4: درسنامه صفحه 62/ تست های 284 ، 300 
ج: بخش اول، فصل 4: درسنامه صفحه 62/ تست های 300 و 302 و 306
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1241 با توجه به مندرجات جدول زیر، چنانچه ارزش مجموع اقالم: ماشین آالت، مواد غذایی و پوشاک در یک جامعءه فرضی، 150 میلیارد ریال باشد، در این صورت:2
ج( تولید ناخالص داخلی در این جامعه، کدام است؟ ب( تولید خالص داخلی سرانه  الف( تولید خالص ملّی 

A35 میلیون نفرجمعیت کل کشور

B44 میلیارد ریالارزش تولید خارجیان مقیم کشور

C2 ارزش تولید مردم که در خارج اقامت دارند.هزینءه استهالک
3

D1 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورارزش خدمات ارائه شده
4

E.45 میلیارد ریالارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

4( الف( 176 ب( 5 ج( 206 3( الف( 176 ب( 5 ج( 205   2( الف( 175 ب( 4 ج( 206  1( الف( 175ب( 4 ج( 205 
 بخش اول، فصل چهارم: درسنامه صفحه 73 / تست های 235 تا 237

1251 هر یک از موارد زیر به ترتیب، جزء کدام یک از انواع تولید است؟2
ب( صید ماهی در دریاها و رودخانه ها الف( تولید لوازم التحریر 

د( تولید و تکثیر آبزیان در حوضچه های مخصوص ج( فعالیت های فرهنگی و هنری 
2( الف( صنعت ب( حیازت ج( محصوالت نرم د( احیاء 1( الف( حیازت ب( صنعت ج( محصوالت نرم د( احیاء 

4( الف( احیاء ب( حیازت ج( خدمات د( صنعت 3( الف( احیاء ب( حیازت ج( صنعت د( خدمات 
 بخش اول، فصل دوم: درسنامه صفحات 21 و 22/ تست های 100 تا 102

1261 مندرجات حدول زیر مربوط به اطالعات استخراجی از حساب های ملی کشوری فرضی است. با توجه به داده های مذکور، سهم تولید خارجیان مقیم کشور، کدام است؟2

255 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص ملّی1

15 هزار میلیارد ریالسهم تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.2

250 هزار میلیارد ریالتولید ناخالص داخلی3

14 )4  12 )3  11 )2  10 )1
 بخش اول، فصل چهارم: درسنامه صفحه 73 / تست های 232 و 233

1271 با فرض اینکه نقاط B و C بر روی منحنی »...............« قرار داشته باشند، وضع نقطءه B در مقایسه با نقطءه C چگونه است؟2
4( عرضه ـ قیمت کمتر و مقدار بیشتر 3( تقاضا ـ قیمت بیشتر و مقدار کمتر  2( عرضه ـ قیمت و مقدار بیشتر  1( تقاضا ـ قیمت و مقدار کمتر 

 بخش اول، فصل 3: درسنامه صفحه 44 و درسنامه مسئله 3 صفحه/ تست 145

1281 با توجه به اطالعات جدول زیر، با فرض اینکه عمر مفید ماشین آالت 25 سال باشد، در این صورت:2
ب( مقدار درآمد خالص سالیانه این بنگاه اقتصادی، کدام است؟ الف( میزان هزینءه استهالک 

, ریالخرید ماشین آالت1 ,300000000

, ریالمیزان درآمد زایی سالیانه2 ,80000000
, ریال ,68 , ریال ب( 000000 ,12 2( الف( 000000 , ریال  ,86 , ریال ب( 000000 ,14 1( الف( 000000
, ریال ,68 , ریال ب( 000000 ,14 4( الف( 000000 , ریال  ,86 , ریال ب( 000000 ,12 3( الف( 000000

 بخش اول، فصل 4: درسنامه صفحات 77 و 78/ تست های 281 و 282

1291 کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر است؟2
الف( کدام مورد از نتایج کمال جو بودن انسان نیست؟

ب( شیب منحنی عرضه نشان دهندءه » ............... « است و چنانچه شیب منحنی عرضءه تولیدکننده ای » ............... « باشد، اصطالحاً می گوییم، کشش قیمتی 
عرضه » ............... « است.

1( الف( با برآورده شدن پاره ای از نیازهایش، احساس بی نیازی به او دست نمی دهد ب( درجءه حساسییت میزان قیمت نسبت به مقدار تولید ـ بیشتر ـ زیاد
2( الف( با برآورده شدن تعدادی از نیازهایش، نیازهای تازه ای در او شکل می گیرد. ب( میزان حساسیت عرضه نسبت به قیمت ـ کمتر ـ پایین

3( الف( به دنبال احساس نیاز تصمیم می گیرد که آن نیاز را برطرف سازد و بعد از رفع نیاز، احساس رضایت می کند. ب( درجءه حساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت 
- بیشتر - پایین

4( الف( اگر در رفع نیازهای طبیعی خود، مراتب نیازها را به خوبی طی نکند، به خلق نیازهای کاذب برای خود اقدام می کند. ب( میزان حساسیت تولیدکنندءه نسبت 
به میزان تولید - کمتر - زیاد

 الف: بخش اول فصل اول: درسنامه صفحه 8/ تست 4
ب: بخش اول فصل سوم: درسنامه صفحه 45 / تست 203 
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1301 دول زیر، دربردارندءه اقالم مختلف درآمدی است که در طول یک سال نصیب یک جامعءه فرضی شده است. با توجه به مندرجات این جدول:2
الف( درآمد ملّی این جامعه، چقدر است؟ 

ب( معنا و مفهوم سرانه چیست؟
ج( کدام ردیِف جدول، قیمت خدمات سرمایه و کدام ردیف، اجاره بها یا وجوه مربوط به اجاره است؟

د( درآمد سرانه این جامعه، کدام است؟
قابل توجه: درآمد کارمندان و کارگران موضوع ردیف های: 2 و 6 به تفکیک محاسبه شده است.

ارزشاقالم درآمدیردیف

493 میلیارد ریالدرآمد صاحبان سرمایه1

1 مجموع درآمد ردیف های 1 و 7درآمد حقوق بگیران2 
3

2 مجموع درآمد ردیف های 1 و 5درآمد صاحبان مشاغل آزاد3
5

45 میلیون نفرجمعیت کل کشور4

447 میلیارد ریالسود شرکت ها و مؤسسات5

2 سود شرکت ها و مؤسساتدستمزدها6
3

393 میلیارد ریالدرآمد صاحبان امالک و مستغالت7

1( الف( 2303 ب( سهم متوسط هر فرد جامعه از میزان تولید و درآمد آن جامعه ج( ردیف 7 و ردیف 1 د( 51/15
2( الف( 2302 ب( سهم متوسط هر فرد جامعه از میزان درآمد و تولید آن جامعه ج( ردیف 1 و ردیف 7 د( 51/15

3( الف( 2303 ب( سهم متوسط هر فرد جامعه از میزان درآمد آن جامعه ج( ردیف 1 و ردیف 7 د( 15/51
4( الف( 2302 ب( سهم متوسط هر فرد در جامعه از میزان تولید آن جامعه ج( ردیف 7 و ردیف 1 د( 15/51
 بخش اول فصل 4: درسنامه مسئله شماره 12 صفحه 75/ تست های 242 تا 245

1311 کدام گزینه، دربرگیرنده پاسخ درست و کامل سواالت زیر است؟2
الف( کدام ویژگی مربوط به افرادی است که از عقالنیت محدود برخوردارند؟

 ب( مطلب زیر مربوط به کدام یک از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است؟
 »اقتصاد کشور باید در وضعیتی قرار گیرد که در صورت وارد شدن آسیب، توان برطرف کردن آن در کوتاه ترین زمان ممکن را داشته باشد و نه تنها در 

فشارها، کمترین آسیب را متحمل شود، بلکه تهدیدات اقتصادی را نیز به فرصت تبدیل کند.«
 1( الف( اشتباه آنان در تشخیص درست منافع و هزینه ها در حد صفر است. ب( توان تحریم شکنی
2( الف( به منافع کم و کوتاه مدت مادی توجه چندانی ندارند. ب( برون گرایی و گسترش ارتباطات 

3( الف( هزینه ها و ضررهای انتخاب های خود را به درستی مورد توجه قرار میدهند. ب( مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری
4( الف( گاهی در تعیین فهرست کامل هزینه ها و ضررها و میزان آنها خطا می کنند. ب( مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات

 الف: بخش اول فصل 1: درسنامه صفحه 9/ تست 30
ب: بخش پنجم فصل 3: درسنامه صفحه 214/ تست 777 و 780

1321  اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعه فرضی است، با توجه به مندرجات این جدول:2
ب( میزان حجم شبه پول این جامعه، چقدر است؟ الف( ارزش پولی مسکوکات موجود در دست مردم چقدر است؟ 

ج( حجم کل پول موجود یا کل نقدینگی این جامعه، کدام است؟

1280 واحدارزش پولی موجودی حساب های قرض الحسنه1

2 موجودی اسکناس هاارزش پولی مجموع مسکوکات در درست مردم2
5

2000 واحدارزش پولی مجموع اسکناس ها3

180 واحدارزش پولی سپرده های دیداری4

230 واحدارزش پولی موجودی سپرده های مدات دار5

1000 واحدارزش پولی مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری6

4( الف( 820 ب( 2100 ج( 5080 3( الف( 800 ب( 2100 ج( 5080  2( الف( 820 ب( 2010 ج( 5800  1( الف( 800 ب( 2010 ج( 5800 
 بخش دوم فصل اول: درسنامه صفحه 106/ تست 346
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1331 کدام گزینه، دربرگیرنده پاسخ درست و کامل سواالت زیر است؟ 2
الف( کدام گزینه بیانگر شباهت علم اقتصاد با سایر علوم بشری است؟ 

ب( مطلب زیر مربوط به کدام سرفصل و چه اصلی از اصول قانون اساسی است؟
 »مالکیت شخصی ای که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.«
1( الف( مطالعءه موضوعات و مسائل مرتبط، با روش های علمی ب( حقوق اقتصادی شهروندان  - 47

2( الف( طراحی روش های مناسب و هماهنگ برای بررسی موضوعات مورد مطالعه ب( مالیءه دولت - 51 
3( الف( استفاده از ابزار، روش ها و آزمایش های مشابه و یکسان ب( منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف - 45

4( الف( پاسخ گویی به پرسش های از قبل طراحی شده در زمینءه علوم انسانی ب( توسعءه پایدار و عدالت بین نسلی  - 50
 الف: بخش اول فصل اول: درسنامه صفحه 9/ تست 7

ب: بخش پنجم فصل 2: درسنامه صفحه 204/ تست 749

1341  جدول زیر، گویای وضعیت توزیع درآمد کشور B در سال 19۸0 میالدی است. با توجه به دو فرمول: نسبت 20 درصد باال به 20 درصد پایین و نسبت 2
10 درصد باال به 40 درصد پایین، ارائه کدام شاخص:

 الف( توزیع درآمد در این کشور را مناسب تر نشان می دهد؟
 ب( مبّین نامناسب تر بودن توزیع درآمد در این کشور است؟

 ج( شاخصی که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه محاسبه می شود؟

3 درصدسهم دهک اول1

5 درصدسهم دهک دوم2

7 درصدسهم دهک اول3

9 درصدسهم دهک چهارم4

18 درصدسهم دهک نهم5

21 درصدسهم دهک دهم6
1( الف( نسبت 20 درصد باال به 20 درصد پایین ب( نسبت 10 درصد باال به 40 درصد پایین ج( با محاسبءه نسبت دهک دهم به دهک اول 
2( الف( نسبت 20 درصد باال به 20 درصد پایین ب( نسبت 50 درصد پایین به 50 درصد باال ج( با محاسبءه نسبت دهک اول به دهک دهم
3( الف( نسبت 10 درصد باال به 40 درصد پایین ب( نسبت 50 درصد باال به 50 درصد پایین ج( با محاسبءه نسبت دهک اول به دهک دهم
 4( الف( نسبت 10 درصد باال به 40 درصد پایین ب( نسبت 20 درصد باال به 20 درصد پایین ج( با محاسبءه نسبت دهک دهم به دهک اول

 بخش سوم فصل 2: درسنامه صفحات 147 تا 149/ تست 538

1351 پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر در کدام گزینه مطرح شده است؟2
الف( همءه گزینه ها بیانگر مفهوم کاالی سرمایه ای است، به جزء:

ب( در هیچ جای دنیا اجازءه »...............« به بانک ها داده نمی شود. بانک ها فقط با مجوز »...............« تأسیس می شوند و تمام »...............« آنها باید تحت 
کنترل و نظارت شدید باشد. 

1( الف( در فرایند تولید، خدمات آنها مورد استفاده قرار می گیرد. ب( فعالیت غیرانتفاعی - بانک مرکزی - فعالیت های پولی و مالی
2( الف( با تبدیل به عوامل تولید، به فرایند تولید کمک می کند. ب( فعالیت آزاد انتفاعی - بانک مرکزی - فعالیت های پولی و بانکی 

3( الف( در طول زمان بادوام هستند و تولیدکننده به وسیله آنها ارزش افزوده ایجاد می کند. ب( فعالیت انتفاعی - دولت- فعالیت های پولی و مالی 
4( الف( شامل ابزار تولید و تجهیزاتی است که به وسیله بنگاه های تولیدی به کار گرفته می شود. ب( فعالیت آزاد غیرانتفاعی - دولت به فعالیت های پولی و بانکی

 الف: بخش اول فصل اول: درسنامه صفحه 22/ تست 109
ب: بخش دوم فصل دوم: درسنامه صفحه 116/ تست 414

 پاسخ سؤاالت

گزینءه شمارءه سؤال
گزینءه شمارءه سؤالدرست

گزینءه شمارءه سؤالدرست
گزینءه شمارءه سؤالدرست

درست

1211125212931331

1224126113021344

1234127313141352

124312821323


