
 نگارنده: سارا شریفی 1401پاسخ کنکور سراسری 

 :121پاسخ سؤال 

 «1»پاسخ صحیح گزینۀ 

 اَ و نه ضرورت منظور ارتباط خریداران و فروشندگان آن کاال استگوییم، در مباحث اقتصادی وقتی از بازار یک کاالی خاصی سخن می

 شود.نامیده می« بازار»مکان خاصی که به اصطالح 

  برای  دار شود؛برداری از برخی منابع و معادن را خود عهدهبهرهممکن است دولت به تولید و عرضۀ بعضی کاالها مایل باشد و

دهد؛  ها را انجامعهده بگیرد با و تأسیس یک شرکت، این فعالیتهای نفتی را بهکشف، استخراج، تصفیه و توزیع فرآوردهمثال،

 کند.ها، درآمد کسب میدولت با عرضه و فروش فرآوردهاین ترتیب، به

 این است که دارایی در فرایند تولید و مولد بودن و کسب عایدی است؛ اما ثروت راکد است. فرق دارایی و ثروت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :122پاسخ سؤال 

 «4»پاسخ صحیح گزینۀ 
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,ریال  ,12 /میلیون ریال 950000 / / /    1 2 2 25 2 7 5 12  فرد ۀمالیات ماهان95

,ریال , , , , ,  75000000 12 950000  فرد ۀخالص ماهان مانده62050000

 است.« ایطبقهتصاعدی »نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه 

1 صورتی که فرد در
5

4 ،گذاری جدید به کار ببردخالص درآمد خود را در سرمایه مانده 
5

های وی خالص درآمد برای سایر هزینه مانده 
 باقی خواهد ماند، در نتیجه خواهیم داشت:

,ریال  , , ,  
4 4

62050000 49 640000
5 5

 خالص درآمد مانده 
 نکته:

 صورت زیر تغییر یابد:ردیف سوم جدول صورت سؤال باید به

میلیون ریال 10درآمدهای تا   معاف از مالیات 

میلیون ریال 20درآمدهای تا  میلیون ریال 10نسبت به مازاد  %12با نرخ    

میلیون ریال 35درآمدهای تا  میلیون ریال 20نسبت به مازاد  %15با نرخ    

میلیون ریال 45ا درآمدهای ت میلیون ریال 35د نسبت به مازا %20با نرخ    

میلیون ریال 45درآمدهای باالتر از  میلیون ریال 45نسبت به مازاد  %25با نرخ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نگارنده: سارا شریفی 1401پاسخ کنکور سراسری 

 :123پاسخ سؤال 

 «3»پاسخ صحیح گزینۀ 

 درآمد قیمت  کل محصول 

 سود حسابداری درآمد  های مستقیم هزینه 

 سود اقتصادی درآمد  های مستقیم هزینه های غیرمستقیم هزینه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :124پاسخ سؤال 

 «2»پاسخ صحیح گزینۀ 

 به عنوان سال پایه، خواهیم داشت: 1390با فرض سال 

    ,    75 400 700 120 114  به قیمت جاری 92تولید کل در سال  000

    ,    300 75 60 700 64  به قیمت ثابت 92تولید کل در سال  500

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :125پاسخ سؤال 

 «3»پاسخ صحیح گزینۀ 

 ترین ابزارهای رویارویی با نابرابری توزیع درآمد است.از مهم مالیاتی و کارآمد مناسب سامانه و نظام مسلماً برقراری یک 

  ،های تولید کل جامعه است.میزان تغییرات شاخصبهترین معیار برای سنجش رشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :126پاسخ سؤال 

 «1»پاسخ صحیح گزینۀ 
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 تر و روش وضعیت توزیع درآمد را مناسب ی توزیع درآمد به روش شود که محاسبهمشاهده می

 

 دهد.وضعیت توزیع درآمد را نامناسب نشان می 

ها آید که برای مقایسه وضعیت توزیع درآمد بین آندست میبه دهک اول در کشورهای مختلف، شاخصی بهبا محاسبه نسبت دهک دهم 
 رود.به کار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

درصد باال 20  

درصد پایین 20  

درصد باال 10  

درصد پایین 40  
درصد باال 10  

پایین درصد 40  

درصد باال 20  

درصد پایین 20  
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 نگارنده: سارا شریفی 1401پاسخ کنکور سراسری 

 :127پاسخ سؤال 

 «3»پاسخ صحیح گزینۀ 

 برای مجلس نمایندگان شناخته شده است. اجرای بودجه اینظارت بردر تمام کشورها حق 
 است. دیوان محاسباتعهدة تهیه و ارائۀ سند تفریغ بودجه به ،نظارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :128پاسخ سؤال 

 «1»پاسخ صحیح گزینۀ 

1/)ارزش افزودة بخش کشاورزی(   ارزش افزودة بخش ساختمان 5

/میلیارد ریال  , ,  1 5 67 290 100 935  

افزودة بخش صنعت()ارزش 
30

100
 استهالک سرمایه 

,میلیارد ریال  ,  
30

392 500 117 750
100

 استهالک سرمایه

میلیارد ریال   خالص درآمد عوامل تولید از خارج 4728

,میلیارد ریال  , , , , , ,     67 290 392 500 545 890 100 935 4 728 1 111  تولید ناخالص ملی 343

 تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی -استهالک سرمایه 

,میلیارد ریال , , ,  1 111 343 117 750 993   تولید خالص ملی  593


لي  ص م اخال يد ن ول ت

ل  يت ک ع جم
 تولید ناخالص ملی سرانه )ب 

میلیارد ریال
, , ,

, , / 
1 111 343 000

13 891 787 5
80

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :129پاسخ سؤال 

 «3»پاسخ صحیح گزینۀ 

 .درست است 

 دهد.دهد و انگیزة فرار مالیاتی را کاهش میافزوده شفافیت مالیاتی را افزایش میغلط است. مالیات بر ارزش 

 .درست است 

 .درست است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نگارنده: سارا شریفی 1401پاسخ کنکور سراسری 

 :130پاسخ سؤال 

 «2»پاسخ صحیح گزینۀ 

 100
د  يمت جدي سطح ق لي -  ب يمت ق سطح ق

لي  ب يمت ق سطح ق
 تورم 

,درصد  ,
/

,


    

748 120 634 000
100 0 18 100 18

634 000
  Bتورم کاالی  

  Bتورم کاالی  Aتورم کاالی  C= تورم کاالی  18درصد 

, x
/ / x , x

x


    

66 552
0 18 0 18 66   Aکاالی  552

,
/ x , x ,

/
    

66 552
1 18 66 552 56 400

1 18
  

y ,
/ , y ,

,


    

95 400
0 18 17 172 95 400

95 400
  Cکاالی  

y , 112 572  
 توان پاسخ داد.، در غیر این صورت به سؤال نمیصورت زیر تغییر یابدجدول صورت سؤال باید به نکته:

 قیمت

 کاال
 )به ریال(انتهای سال  ابتدای سال )به ریال(

A 66, ؟ 552  

B ,634 000  ,748 120  

C ,95  ؟  400

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :131پاسخ سؤال 

 «4»پاسخ صحیح گزینۀ 

 برداری از علف که کاری روی آن انجام شود.( مثال: بهرهحیازت: برداشت مستقیم محصول آمادة طبیعت و مالکیت آن )بدون این

 ها، معادن و یا ماهی دریاهامراتع، چوب جنگل

 چنین با کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی احیا )نوع اول تولید(: انسان با در اختیار داشتن منابع و محصوالت طبیعی، و هم

 زراعت / باغبانی/ پرورش ماهیانسان ممکن نبود.(، مثال:  تولید اولین)بدون حیازت، رساند. را به تولید می

 محدودیت دارد؛ و منابع و امکانات موجود نیز محدود است. )کمیابی( مکانات موجود،برداری از منابع و اانسان در بهره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :132پاسخ سؤال 

 «1»پاسخ صحیح گزینۀ 

 باشد. دهندة نمودار تقاضا میچون نمودار نزولی است بنابراین نشان
 بیانگر کاهش کاهش قیمت کاال است. Bبه نقطة  Aبنابراین حرکت از نقطة  تر است.تر اما مقدار کمقیمت بیش Bدر مقایسة با نقطة  Aدر نقطة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نگارنده: سارا شریفی 1401پاسخ کنکور سراسری 

 :133پاسخ سؤال 

 «2»گزینۀ پاسخ صحیح 

,واحد   
2

1500 1 000
3

 ارزش پولی مسکوکات 

 1200  سپردة دیداری + سپردة غیردیداری 

,واحد   1200 120 1  سپردة غیردیداری080

 الحسنه = نقدینگی+ اسکناس + مسکوکات + قرض دیداریسپردة غیردیداری + سپردة  

واحد      1630 1000 1500 1200  نقدینگی 5330

 پولالحسنه+ سپردة غیردیداری = شبه های قرضارزش پولی موجودی حساب 

واحد   1080 1630  شبه پول 2710

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :134پاسخ سؤال 

 «3»پاسخ صحیح گزینۀ 

 .نادرست است 

 های اقتصادی دو دسته است:تحریم

 تراشی در مقابل صادرات و واردات کاال، خدمات و عوامل تولید مثل سرمایه(تحریم تجاری )مانع -1

 ها(ها و بیمهتراشی در مقابل مبادالت مالی، بانکتحریم مالی )مانع -2

 .درست است 

  .درست است 

 .درست است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :135پاسخ سؤال 

 «4»پاسخ صحیح گزینۀ 

 = افزایش مقدار تولید در سال دومتولید در سال دوم به قیمت پایه  -تولید در سال پایه 

هزار میلیارد ریال  3860 3000 860 

 مقدار تولید در سال سوم= افزایش تولید در سال سوم به قیمت پایه  -تولید در سال پایه 

هزار میلیارد ریال  6320 3000 3320 

 ها در سال دوم(= تورم در سال دوم )افزایش قیمتتولید در سال دوم به قیمت جاری  -تولید در سال دوم به قیمت پایه 

هزار میلیارد ریال  4250 3860 390 

 ها در سال سوم(= تورم در سال سوم )افزایش قیمت در سال سوم به قیمت جاری تولید -تولید در سال سوم به قیمت پایه 

هزار میلیارد ریال  6740 6320 420 

 که در قسمت قبل محاسبه شدند. هاستتورم در این سال ها در سال دوم و سوم همان اعداد مربوط به پدیدةافزایش قیمت
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