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 نگارندۀ پاسخ: سارا شریفی

 

191. 
   

 (11و  11هاي ، صفحهاقتصاد چیست؟) 

ای: به کاالهای بادوامی که در فرایند  وللدد  اس سدلی وددروی     کاالی سرمایهالف( 
 ای گلین .  شلد، کاالی سرمایهاوساوی به کار گرفته می

فروشدی کداالی   ر منزل کاالی بادوام مصرفی و یخچال در مغاسۀ بسدتنی یخچال د
هدای دیردر   ها و ابزار وللد ی، مثدال آالت کارخاوهای است. وراکتلر، ماشدنسرمایه

 ای است.کاالی سرمایه
برداری اس منابع و امکاودات ملودلد مود ودیت دارد و مندابع و     اوسان در بهرهب( 

 ست )کمدابی(.امکاوات ملولد ودز مو ود ا
 خلراک، پلشاک، مسکن، ومک، دارو وملوه کاالهای ضروری:ج( 

آالت فروشی، وراکتلر و ماشددن یخچال در مغاسۀ بستنی ای:وملوه کاالهای سرمایه
 ها، ابزار وللد یکارخاوه

 قدمتهای گرانولرافشان، فرش وملوه کاالهای للکس و وجملی:

191. 
   

 (33و  34هاي صفحههاي اقتصادي، آشنایی با شاخص) 

مدلدارد ریال  
72

6
12

 هزینة استهالک ساالوه 

/مدلدارد ریال   
5

72 3 6
100

 مدزان کاهش بها 

/مدلدارد ریال /  72 3 6 68  بهای و ی  کاال 4
,مدلدلن ریال  , 68 400 000 

ریال مدلدارد 
/

/ 
68 4

5 7
12

 هزینة استهالک ساالوة و ی  

 سال آخر کاال با احتساب قدمت و ی  سهمجملع هزینة استهالک 
17,مدلدلن ریال  /مدلدارد ریال 100 /  5 7 3 17 1 

 

198. 
   

 (43تا  41هاي ، صفحهبازار) 

 

 
ایدن خدط بدداورر منوندی  رضده      وقاط بر روی خط صعلدی قرار دارو ، بندابراین  

است. )در منونی  رضه با افزایش قدمت، مق ار  رضة کاال افزایش خلاهد  یافدت   
 یاب .(و در مقابل با کاهش قدمت،  رضة آن ودز کاهش می

 شتر است.دمت باالور و  رضة بدق Nبه وقطة  Mبنابراین  لت حرکت اس وقطة 
191. 

   
 (111و  113، 56، 36هاي ، صفحهترکیبی) 

 در مق مة قاولن اساسی آم ه است:الف( 
های اقتصادی، اصل، رفع وداسهای اوسان در وریان رشد  و وکامدل   در ووکدم بندان»

های اقتصادی ومرکز و وکاثر ثروت و سدلدولیی، سیدرا   چلن دیرر وظاماوست، وه هم
د خلد ه ف است و ب ین وهت در مراحل رشد ، اقتصداد   که در مکاوب مادی، اقتصا

شلد ولی در اسالم، اقتصاد وسدله است و اس وسددله   امل وخریب و فساد و وباهی می
 «ولان داشت.اوتظاری وز کارایی بهتر در راه وصلل به ه ف ومی

ب( باوک ولسعه اسالمی مستقر در و ه )وابسته به سداسمان کنردراوس اسدالمی(،    
 ای است.ولسعه ودز باوک

 المللی در باسارهای کار و سرمایه:  ج( مبادالت بدن

المللی ونها به مبادلدة کاالهدا و خد مات مود ود     روابط اقتصادی در فضای بدن -
ای به وقطة دیرر که شدرایط  شلد بلکه به حرکت ودروی کار و سرمایه اس وقطهومی

 یاب .بهتری دارد، گسترش می
های خاروی برای کشدلر خدلد اسدت    گذاریذب سرمایههر کشلری به دوبال و -

او اسهای کشلرهای دیرر را ودز در رشد   او اسهای داخلی خلد، پسوا  الوه بر پس
 کار گدرد.های وللد ی داخلی بهها و بخشو افزایش کارخاوه

ولاوند  اس رریدا اینترودت وددز بده خرید        د(  الوه بر خری  حضلری، اشخاص می
 س اس  ملدات، وملوة چاپی آن را به  نلان رسد  دریافت وماین .اق ام کنن  و پ

191. 
   

 (33تا  31هاي صفحههاي اقتصادي، آشنایی با شاخص) 

 = وللد  واخالص داخلی
 آالت + ارسش ملاد غذایی + ارسش پلشاکارسش ماشدن

 وللد  خارودان مقدم کشلر + ارسش خ مات ارائه ش ه +
مدلدارد ریال    145 44 33  وللد  واخالص داخلی 222

مدلدارد ریال   
1

44 11
4

)ارسش خ مات ارائه ش ه(  
1
4

 هزینة استهالک 

)ارسش وللد  خارودان مقدم کشلر( 
1
3

 ارسش وللد  مردم کشلر که در خارج اقامت دارو  

مدلدارد ریال   
1

33 11
3

  

 وللد  واخالص داخلی = وللد  خالص ملی -+ هزینة استهالک 
 وللد  مردم کشلر که در خارج اقامت دارو   -وللد  خارودان مقدم کشلر 

مدلدارد ریال    222 11 11 33  = وللد  خالص ملی189
 وللد  واخالص داخلی = وللد  خالص داخلی -هزینة استهالک 

دارد ریال مدل  222 11  وللد  خالص داخلی211

هزار ریال 
لي   ص داخ يد خال ول ت

ر شو يت ک ع جم /  
211

8 44
25

 وللد  خالص داخلی سراوه 

191. 
   

 (111و  115، 31هاي ، صفحهترکیبی) 

 گلین .افزوده میسوجدرۀ خلا ارسش به ومامی مراحل ایجاد ارسشالف( 
ها ب ون ولوه به مددزان  که وللد  آنب( موصلالت راهبردی: کاالها و خ ماوی را 

 شلد.  سلد، هزینه و باسار و ... اوجام می
های وللد ی )ا م اس وللد  کاالهدا  ج( در حساب اری ملی فقط آن دسته اس فعّالدّت

 شلد که دارای شروط سیر باشن :یا خ مات( در مواسبه و سنجش منظلر می
قابل دریافت پلل، آن کاال یدا خد مت   ( اس باسار  بلر کن : یعنی وللد کنن ه در م1

 کنن ه وولیل ده . را به مصرف
ها )فعالدت وللد ی سوان در خاوه و وللدد  کاالهدا   فعالدت وللد ی سوان در مزر ه -

به اشدت و وربددت فرسود ان و یدا کاشدت سدبزیجات در        صلرت غذا،و خ ماوی به
 (شلد.منزل برای مصرف خاوری در حساب اری ملی منظلر ومی

 هایی که به وللد  کاال یا خ مات وهایی منتهی شلد.( فعّالدّت2
 ( قاولوی و مجاس باشن .  3

 

191. 
   

 (45تا  41هاي بازار، صفحه) 

دلددل  کنند گان بده  ( مصدرف 1، )واحدة الف( در سطلح قدمت باالور اس قدمت وعادلی
حالدت در بداسار    وری اس کاال هستن . در ایدن قدمت باال، مایل به خری  وع اد واح  کم

وولد دارد. سیرا گروهی اس وللد کنن گان بدرای   ماساد  رضه یا کمبلد وقاضااین کاال، 
 .  کنن موصلالت خلد خری ار پد ا ومی

دهد   وقطة وعادل در بداسار را وشدان مدی    وقطة برخلرد دو منونی  رضه و وقاضا،ب( 
ن را مق ار وعادلی در بداسار  که قدمت متناظر با آن، قدمت وعادلی و مق ار متناظر با آ

وقطدة وعدادل در بداسار را وشدان      گلین . وقطة برخلرد دو منونی  رضه و وقاضدا، می

01 
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ده  که قدمت متناظر با آن، قدمت وعادلی و مق ار متناظر با آن را مق ار وعدادلی  می
 :وقطة وعادلی است Cوقطة  گلین .در باسار می

 کدلل )مق ار  رضه = مق ار وقاضا( 600مق ار وعادلی 
کنند گان = قدمدت   ریال )قدمت ارائه ش ه اس سدلی  رضده   250قدمت وعادلی 

 ارائه ش ه اس سلی وقاضاکنن گان
دلددل  کنند گان بده  مصدرف ( 3، )واحدة ور اس قدمت وعادلیسطلح قدمت پایدن ج( در

وری اس کاال هسدتن . در ایدن حالدت    وع اد واح  بدش ، مایل به خری ارسان بلدن کاال
دلددل ارسان بدلدن   . سیدرا بده  کمبلد  رضه یا ماساد وقاضا وودلد دارد در باسار این کاال، 

که وللد کنن گان برای وللد  آن کداال بده آن   کاال، وقاضا برای آن سیاد است. درحالی
 شلد.کم می آنمق ار، اوردزۀ کافی و ارو ؛ دروتدجه وللد  و  رضة 

 ( صعلدی است.N( وزولی و منونی  رضه )Mد( منونی وقاضا )
صدرفه وبدلدن وللدد     ریال )به دلدل ارسان بلدن کداال و بده   111هد( در سطح قدمت 

 برای وللد کنن گان( مدزان  رضة کاال صرر است  
ریال به دلدل گران بلدن کداال مددزان وقاضدای کداال      011چندن در سطح قدمت هم

 صرر است.
 

193. 
   

 (36ۀ هاي اقتصادي، صفح)آشنایی با شاخص 

 = ارسش افزودۀ موصلل در هر مرحله
 ارسش موصلل در مرحله  –ارسش موصلل در مرحلة قبل 

ریال   7500 6500  ارسش افزودۀ مرحلة دوم  1000
 رم ارسش افزودۀ مرحلة چها

 ارسش موصلل در مرحلة چهارم =  -ارسش مرحلة در مرحلة سلم 
ریال   1900 1100  ارسش افزودۀ مرحلة چهارم 800

 های مواسبة وللد  کل وامعه:ب( روش
ای: ومع ارسش پللی وللد ات وهایی که به خاولارها فروخته روش هزینه -1

کنن ه( در این چه به دست مصرفشلد. )چه به دست فروشن ه وراه کندم و می
کندم و ب یهی است که همة روش ارسش پللی وللد ات وهایی را مواسبه می

خلد ای و ملاد اولده درمواسبة کاالها و خ مات وهایی خلدبهوللد ات واسطه
 ها و اریم.گدری ش ه است و وداسی به مواسبة مج د آناو اسه

صلرت )به ش ه بدن  لامل وللد  روش درآم ی: حاصل ومع درآم  وقسدم -2
 (مزد، سلد و اواره

 درآم  همة باسیرران و فعاالن اقتصادی داخلی یا ملیحاصل ومع 
 های اضافه ش ه در هر مرحلة وللد یارسشمجملع افزوده: روش ارسش -3

ج( اقتصادداوان برای وللگدری اس اشتباه، ح اقل دو روش را برای مواسبه به کار 
 کنن . ها را مقایسه میلابگدرو  و ومی

 

190. 
   

 (35و  34، 33، 13هاي )ترکیبی، صفحه 

ور های وخصصی هستن  که در ایران بدشهای مسکن یا کشاورسی باوکباوکالف( 
 کنن . وقش باوک وجاری را ایرا می

که )ب ون این حداست: برداشت مستقدم موصلل آمادۀ ربدعت و مالکدت آنب( 
ها، معادن برداری اس  لف مراوع، چلب ونرلبهرهشلد.( مثال: کاری روی آن اوجام 

 و یا ماهی دریاها
هدای ولسدعه بدرای    المللی اس معدارها و شداخص های بدنبرخی کشلرها و ساسمانج( 

یدافتری  ردلری کده گداهی ولسدعه    کنند ، بده  وومدل الرلهای غربی سلءاستراده می
رلر معمدلل بده   لرلهای ولسعه بهاس سلی دیرر ا. ش ه استغربی ش ن ولقی معادل 
هدای  های بلمی و مولی کشلرها و همچندن به واریخ، فرهنگ، باورهدا و ارسش وراوت

 ها ولوه السم را و ارد.اوتما ی آن

دسدت آوردن  د( درآم ها گاهی قابل ثبت ودست، به همدن دلدل اقتصادداوان برای به
در ایدن حالدت هزیندة خداولار     کنن . ای را مواسبه میشکاف درآم ی، شکاف هزینه

 ای اس درآم  آن است.وماین ه
 

119. 
   

 (36و  31هاي ، صفحهترکیبی) 

واح    
2

2000 800
5

 ارسش پللی مسکلکات 

 1000  سپردۀ دی اری + سپردۀ غدردی اری 

واح    1000 180  سپردۀ غدردی اری820
 پللالوسنه+ سپردۀ غدردی اری = شبه های قرضارسش پللی ملولدی حساب 

واح    820 1280  شبه پلل 2100
 الوسنه = وق ینری+ اسکناس + مسکلکات + قرض دی اریسپردۀ غدردی اری + سپردۀ  

واح       1280 800 2000 1000  وق ینری 5080
 

111. 
   

 (45تا  43ي ها، صفحهبازار) 

ریال که به اسای آن مق ار  رضه و وقاضا بدا هدم برابرود ،     251الف( در سطح قدمت 
شلد. بندابراین در ردیدف   رس  و در آن کمبلد یا ماساد مشاه ه ومیباسار به وعادل می

 گلین .  می« قدمت و مق ار وعادلی»برابری مدان  رضه و وقاضا را داریم که به آن  0
( در بداسار بدا   3و  2، 1هدای  ریدال )ردیدف   251ودر اس  های پایدنب( در سطح قدمت

 شلیم.رو میروبه« کمبلد  رضه»
مداساد  »( در باسار بدا  7و  6، 5های ریال )ردیف 251های باالور اس ج( در سطح قدمت

 شلیم.رو میروبه«  رضه
 

111. 
   

 (131و  111، 13، 16هاي )ترکیبی، صفحه 

های پللی و ی وثبدت اقتصادی به دو دسته سداستهارلر کلی سداستالف( به
 شلد.های مالی وقسدم میسداست

های پللی، اس ابزارها و بر سداستها برای م یریت کالن کشلر،  الوهب( دولت
 کنن .های مالی استراده میسداست

برای و اوم پدشرفت اقتصادی،  الوه بر اروقای ولان وللد  )به  نلان  نصر ج( 
های واپذیری اقتصاد اس فشارها و وکاوهو آسدب ساسی اقتصاددشرفت(، مقاومپ اساسی

ثبات اقتصادی، استوکام اقتصادداوان با اصطالحاوی ماون  مختلف الزامی است. 
ساسی اقتصاد را مسئلة مقاوم آوری اقتصاد و پای اریاقتصادی، ض شکنن گی، واب

 کنن .پدردری و اورا می
رلر که فروش فرش و اثاث خاوه، وبای ، لمی است و هماند( ورت خام، ثروت  م
شمار رود، منابع حاصل اس صادرات و فروش ورت ودز درآم  برای خاولار درآم  به

 شلد.موسلب ومی
 

118. 
   

 (61ۀ ، صفحپول) 

 الف( کاهش ق رت خری  پلل در وامعه وتدجة وولد ولرم در آن وامعه است.
 ارسش خلد را حرظ وکرده است.« هاتسطح  ملمی قدم»ب( پلل در مقابل 

ج( یکی اس دالیل کاهش ق رت خری  پلل، حجم سیاد پلل وسبت به وللد  در یک 
 وامعه است.

یک رابطة معکلس است. « هاسطح  ملمی قدمت»د( رابطة ق رت خری  پلل با 
یاب  و ها افزایش یاب ، ق رت خری  پلل کاهش میهرچه سطح  ملمی قدمت

 یاب .ها، ق رت خری  پلل افزایش مییدن رفتن سطح  ملمی قدمتبر کس، با پا
هد( چلن یک واح  پلل وتلاوسته است در رلل سمان ارسش خلد را حرظ کن ، 

 گلیدم ق رت خری  آن دستخلش وغددر است.می
 در وامعه بستری دارد.« هاسطح  ملمی قدمت»و( ق رت خری  پلل به 

 

111. 
   

 (116و  113هاي صفحه، بودجه و امور مالی دولت) 
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ای با ولوه به  بارت وسبت به ماساد، ورخ مالداوی ملرد مواسبه وصا  ی ربقه
ش ت است، در این ورخ مالداوی با وزئی افزایش یا کاهش درآم  مالدات فرد به

 کن .وغددر ومی

)مدلدلن ریال   )  
15

250 150 15
100

  

)مدلدلن ریال   )  
20

350 250 20
100

 

)مدلدلن ریال   )  
25

450 350 25
100

 

)مدلدلن ریال   ) /  
35

900 450 157 5
100

 

)مدلدلن ریال   , ) ,  
45

15 000 900 6 345
100

 

/مدلدلن ریال  , /     15 20 25 157 5 6 345 6562  فرد ةمالدات ماهاو 5

/مدلدلن ریال  ,  6562 5 12 78  فرد ةمالدات ساالو 750
,ریال  , , , , , , , ,  15 000000000 6 562 500000 8 437  ماو ه خالص ماهاوه 500000

 

111. 
   

 (31ۀ ، صفحرشد، توسعه و پیشرفت) 

 

 گروه کشلرها

متلسط درص  

سلادی ورخ با

ساالن بزرگ

 رلر متلسط()به

متلسط ورخ 

مرگ و مدر 

ولسادان )در هر 

 ورر( 1111

متلسط امد  به 

 سو گی 

 در آغاس ولل 

 کشلر با ولسعه  03

 اوساوی ضعدف
 سال 5/61 0/98 1/57%

کشلر با ولسعه  08

 اوساوی سیاد

وزدیک به 

111% 
 سال 5/91 6

دالر کمتدر   1611کشلر در حال ولسعة فقدر اس  51درآم  سراوة ساالوه در بدش اس

یافتدة دوددا درآمد  سدراوة سداالوه      کشلر ولسدعه  21که هدچ یک اس است در حالی

40کمتر اس   و ارو .دالر در سال ,000

مدالدی وللد  واخالص داخلی سدراوه در کشدلر سدلئدس بددش اس      2115در سال 

 دالر بلده است. 221دالر و در سلدان ح ود  91675

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




