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الف) سئواالت صحیح و غلط ( 1نمره)
 -1هی تَاى درآهذ هلی (یب داخلی )را ًیش،کِ دقیقب هعبدل تَلیذ است ثِ عٌَاى ضبخص ّبی کالى اقتصبدی هَرد
استفبدُ قزار داد
 -2هتَلیبى حسبثذاری هلی کطَر حذاکثز اس دٍ رٍش هحبسجِ ثزای تَلیذ کل استفبدُ هی کٌٌذ
ة) جبی خبلی( 3نمره )
.................... -3هجوَع ارسش افشٍدُ ایی کِ در هزاحل هختلف تَلیذ در ثخص ّبی هختلف اقتصبدی ایجبد هی
ضًَذ را ثبّن جوع سدُ ٍ تَلیذ کل را هحبسجِ کٌیذ .
 -4اًسبى ثزای ثْزُ ثزداری اس هٌبثع طجیعی عالٍُ ثز کبر ًیبسهٌذ ثِ سزهبیِ ّست کِ سزهبیِ ّب ثِ دٍ
صَرتّ ...........................ٍ..........................ستٌذ
..........................-5هستقین در تَلیذ ًقص ًذارًذ ثلکِ ثب تجذیل ثِ عَاهل تَلیذی دیگز ثِ تَلیذ کوک هی کٌٌذ .
 -6ضزکت تَاًیز در ایزاى ثِ دالیل  ٍ .............................ضزکت خَدرٍسبسی ثِ دلیل ........................اًحصبگز در
فزٍش کبال ثِ ضوبر هی رًٍذ
ج) پبسخ کوتبه (5نمره )
 -7تَلیذ ًبخبلص هلی را تعزیف کٌیذ ؟
 -8عَاهل تَلیذ را ًبم ثجزیذ ؟
 -9اًَاع ثبسارّبیی کِ حزاجی ّستٌذ ًبم ثزیذ؟
 -11حیبست را تعزیف کٌیذ؟
 -11تَلیذ صٌعتی را تعزیف کٌیذ ؟

د) سواالت را بطور کبمل پبسخ دهیذ .
 -12جذٍل سیز را کبهل کٌیذ (جبّبیی کِ ثب خط چیي هطخص ضذُ است ) (ً2.5وزُ)
ضزایط

قیوت

تغییزات قیوت

ًبم دیگز

.................

هحل ثزخَرد تقبضب ٍ عزضِ

قیوت ثبثت

هبساد تقبضب

..................

تقبضب > عزضِ

پبییي تز اس قیوت تعبدلی

..........................

هبساد عزضِ

..................

عزضِ> تقبضب

...................

قیوت در حبل کبّص

تعبدل

 -13اگز دریک ثٌگبُ اقتصبدی هیشاى کل تَلیذ ثز اسبس قیوت جبری در سِ سبل هتَالی ثِ تزتیت ٍ3111
 8111ٍ7111ثبضذ ٍ هقذار کل تَلیذ آى درایي سِ سبل هتَالی ثزاسبس قیوت پبیِ
5811ٍ4211ٍ3111ثبضذ ً1 (.وزُ )
الف) افشایص هیشاى کل تَلیذ در سبل سَم چقذر است ؟
ة) افشایص قیوت در سبل سَم چقذر است ؟
 -14ثب تَجِ ثِ جذٍل هقبثل ثِ سئَاالت سیز پبسخ دّیذ (ً 2.5وزُ)
الف) هقذار هبساد تقبضب در قیوت  211چقذر است
ة) هقذار هبساد عزضِ در قیوت  411چقذر است
ج) قیوت تعبدلی ٍ هقذار تعبدلی را هطخص کٌیذ
هقذار تقبضب

قیوت

هقذار عزضِ

811

111

211

711

211

311

511

311

511

411

411

611

 -15ثب تَجِ ثِ جذٍل هقبثل ثِ سئَاالت سیز پبسخ دّیذ (ً3وزُ )
الف) تَلیذ ًبخبلص هلی را هحبسجِ کٌیذ
ة)تَلیذ ًب خبلص داخلی را هحبسجِ کٌیذ
ج) تَلیذ خبلص هلی را هحبسجِ کٌیذ
د) تَلیذ خبلص داخلی را هحبسجِ کٌیذ
1

ارسش خذهبت

811

2

ارسش هٌسَجبت

511

3

ارسش هبضیي آالت

1211

ارسش هَاد غذایی

1511

تَلیذ خبرجیبى هقین کطَر

2511

تَلیذ افزادیی کِ در خبرج اقبهت دارًذ

3111

استْالک

51درصذ ارسش خذهبت

-16ثب تَجِ جذٍل سیز درآهذ هلی ٍ درآهذ سزاًِ را هحبسجِ کٌیذ (جوعیت کطَر 41هیلیَى ًفز است ) (ً2وزُ)
1

درآهذ حقَق ثگیزاى

1211

2

درآهذ صبحجبى سزهبیِ

511

3

درآهذ صبحجبى اهالک

711

4

درآهذ صبحجبى هطبغل آساد

811

5

سَدی کِ ًصیت ضزکت ّب هی ضَد

811

پبسخ سئواالت امتحبن
 -2غ

-1ص

 -3ارزش افسيدٌ یا ريش تًلیدی
 -4سرمایٍ فیسیکی – مالی
 -5سرمایٍ َای مالی
 -6طبیعی – قاوًوی
 -7ارزش پًلی کل کاال ي خدماتی وُایی کٍ در طًل یکسال تً سط
افراد یک ملت تًلید شدٌ است
-8سرمایٍ ( فیسیکی ي مالی ) ،ویريی اوساوی ي مىابع طبیعی ( زمیه )
 -9مىاقصٍ ي مسایدٌ
 -11اوسان محصًالت آمادٌ طبیعت را مستقیما برداشت می کىد
بدين ایىکٍ کاری ريی آن اوجام دَد ایه اقدام مًجب مالکیت فردی می
شًد مثل برداشت مراتع  ،جىگل ي.......
-11از تبدیل ي ترکیب مًاد حیازت شدٌ يی ا محصًالت بدست آمدٌ
از احیای مىابع طبیعی يایجاد ارزش افسيدٌ در اوُا بدست می آید
-21
نام دیگر

شرایط

قیمت

تغییرات قیمت

تعادل

-

عرضه = تقاضا

محل برخورد تقاضا و
عرضه

قیمت ثابت

مازاد تقاضا

کمبود عرضه

تقاضا > عرضه

پایین تر از قیمت
تعادلی

قیمت در حال افسایش

مازاد عرضه

کمبود تقاضا

عرضه> تقاضا

باالتر از قیمت تعادلی

قیمت در حال کاهش

-21
الف) 0022 -1222=1022
ب) 0222-0022=1122
-21
الف) 022-122=122
ب) 022-122=122
-20
الف)1222+2022+2122+022+022=0222
ب)022+022+2122+2022+1222=0022
-20
درآمد ملی :

022 +022+022+022+2122=1222

سرانه در آمد ملی :

12/1222=222

