
سواالت محاسباتی درس اقتصاد سال دهم ادبیات وعلوم انسانی
98تابستانآخرین ویرایش .حمیدرحیمی  سرگروه اقتصادشهرستان شهرضا : وتنظیمگردآوری 

باتکیه برسواالت کنکور



هزینه ی فرصت



هزینه فرصت  این دانشجودرطول دوسال400000*24=96000000





(400درآمد،فروش )–( 100هزینه =)A=300سودکاالی 
(Xفروش،درآمد )–( 250هزینه=)B=300سودکاالی 

B=550فروش کاالی 
.بربا صفرباشدبایدسودهردوکاال یکسان باشدتاهزینه فرصت برا



*  میلیون لایر  500=میلیون  لایر100
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎

(میلیون ریال120)افزایش قیمت ساالنه ی طال -میلیون ریال سوداوراق مشارکت  100=میلیون ریال هزینه فرصت 20





درآمدملی





5000000

2000
درآمدسرانه2500=















98تست

*



96تست سال



:96پاسخ تست 
1وردیف 4ردیف(الف•

(696+466)+466=3043(ب•
1

3
+696+(466+656)

2

6
+464+656

( ج•
3043 000 000 000

50 000 000
=60/86

سهم متوسط هرفرد درمیزان تولید ومیزان درآمدجامعه(د•









































98تست

*



97تست سال



:پاسخ گزینه

:ابتدا محتویات نمودار را به صورت جدول درمی آوریم•

عرضهتقاضاقیمت

300هزار4

255هزار5

2010هزار6

1515هزار7

1020هزار8

525هزار9

030هزار10

صفر=هزار10مقدارتقاضادرقیمت (الف
15=مقدارتعادلی

15=0-15

(هزار6درقیمت)20-10=10(ب
25-5=20=هزار9درقیمت 

درقیمت تعادلی (ج
هزارقیمت 7ومقدارتعادلی 

مقدار15و

هزار7هزاربه 8کاهش (د



وملی انواع تولیدکل داخلی 
ناخالص   وخالص

سرانه ی آنها









باتوجه به رقم این .دریک جامعه فرضی کاالهای زیرتولیدشده است
تولیدات تولیدناخالص داخلی وتولید خالص داخلی به ترتیب ازراست به 

چپ کدام است؟
دستگاه ازقرارهردستگاه 500ماشین آالت* لایر3000000تن ازقرارهرتن 50موادغذایی •

میلیون لایر   5

هزینه استهالک   *لایر       50000عددازقرارهرعدد1500پوشاک •
𝟏

𝟐𝟓
ارزش ماشین آالت

خدمات ارایه شده •
𝟐

𝟑
ارزش پوشاک

میلیون لایر 3765(3میلیون لایر   2675میلیون لایر، 2775(2میلیون لایر    2575میلیون لایر، 2725(1
میلیون 2555میلیون، 3555(4میلیون لایر 2665،

میلیون لایر ارزش موادغذایی   ،   ماشین آالت 150=50×میلیون 3:پاسخ

میلیون لایر 2500= میلیون5×500=

میلیون لایر     خدمات 75=50000×1500پوشاک
𝟐

𝟑
میلیون 50= 75×

)لایر
𝟕𝟓

𝟑
=25  ،25×2 =50  )

استهالک 
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟓
)میلیون لایر100=

𝟏

𝟐𝟓
(میلیون لایر2500×

میلیون لایر2775=2500+150+75+50=تولیدناخالص داخلی



تولیدناخالص داخلی سبز چیست؟

ص داخلیتولیدناخال–هزینه های  تخریب زیست محیطی = تولیدناخالص داخلی سبز•

ه این میلیارددالراست وهزینه های تخریب زیست محیطی ساالن100مثال دریک جامعه تولیدناخالص داخلی 
میلیارددالرمحاسبه شده است اینک تولیدناخالص سبز این جامعه  چقدراست؟5جامعه 

میلیارددالر100میزان تولیدناخالص داخلی –میلیارددالر 5هزینه های تخریب  زیست محیطی = میلیارددالر 95تولیدناخالص سبز



باتوجه .دریک کشورفرضی کاالهای جدول زیردرمدت یک سال تولیدشده است
تولیدناخالص داخلی وتولید (به رقم این تولیدات وسایرداده ها،الف

چنانچه جمعیت کل (خالص داخلی ازراست به چپ چندمیلیون لایر است؟ ب
میلیون نفرباشد،تولیدخالص داخلی سرانه آن کدام است؟50این کشور

Aمیلیون لایر30تن ازقرارهرتن 500موادغذایی

Bمیلیون لایر50دستگاه ازقرارهردستگاه 5000ماشین آالت

Cهزارلایر500هزارعددازقرارهرعدد15پوشاک

D𝟐خدمات ارائه شده

𝟑
ارزش پوشاک

E𝟏هزینه استهالک

𝟐𝟓
ارزش ماشین آالت

275500،267500(الف(1
5250(ب
275500،276500(الف(2
5350(ب
277500،276500(الف(3
5250(ب
267500، 277500(الف(4
5350(ب



هزاراستهالک 300تولیدناخالص داخلی یک سال درجامعه 
نفر بوده میزان 60درصدآن وجمعیت10تجهیزات معادل 

قدراست؟چه تولیدخالص سرانه 
1)45002)50003  )55004)6000

تولیدخالص داخلی  30000-300000=270000
𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎
سرانه تولیدخالص داخلی4500=



داخلی کدام موردیکی ازاقالم تشکیل دهنده ی تولیدناخالص
است؟

خارج تولیدات ایرانیان مقیم (2هزینه های استهالک-1
تولیدات خارجیان مقیم ایران-4واسطه ایکاالهای (3

...........مردم به تعمیرلوازم خانگی خوددرمنزل زیادشودآنگاهاگرتمایل •
G.N.P.می یابدافزایش (1•

یابد                                                            تولیدناخالص ملی افزایش می سرانه (2
.داخلی افزایش می یابدتولیدخالص (3

G.N.P.    کاهش می یابد( 4•



تولیدناخالص داخلی=ارزش کل تولیدماشین+ارزش کل تولیدگندم+ارزش کل اسباب بازی+ارزش کل تولیدفرش

تولیدناخالص داخلی–استهالک =تولیدخالص داخلی
داخلی تولیدخالص

سرانه تولیدخالص داخلی=جمعیت



= سرانه تولیدخالص
تولیدخالص

جمعیت

100 =𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒙
10=جمعیت



1400–280=1120تولیدخالص داخلی

𝟏𝟏𝟐𝟎= 20سرانه تولیدخالص داخلی 

𝟓𝟔



(ارزش موادشوینده)تن30*200000=6000000:پاسخ

(ارزش ماشین آالت)ماشین50*8000000=400000000

میلیون6+میلیون400+میلیون20=میلیون 426=جمع ارزش موادشوینده،ماشین آالت وخدمات

میلیون426ارزش تولیدناخالص این کشور

تولیدناخالص–استهالک =تولیدخالص 

میلیون426–2=میلیون424تولیدخالص 



(ناخالص داخلی)میلیارددالر200–( استهالک)میلیارددالر20= میلیارددالر 180= تولیدخالص داخلی 

𝟏𝟖𝟎= 6000سرانه تولیدخالص داخلی 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎













3:گزینه: پاسخ صحیح 96تست سال 



94تست



98تست

240=15-255

10=240-250







95تست سال 



3: پاسخ درست گزینه



98تست



473331=6280(+56970*1/5+)240373+56970+84253

68678=240373*2
--استهالک            

7

تولیدخالص ملی68678-473331=404653

(میلیارد                  ب473331
----------------   =11833275

میلیون40



استهالکاستهالک



سال 12میلیاردتومان خریدیم وعمرمفیدآن 60اگریک دستگاه سرمایه ای رابه بهای 
باشدهزینه ی استهالک ساالنه ی آن چقدراست؟  

𝟔𝟎=5میلیارد      7(میلیارد   د6(جمیلیارد  5( میلیارد  ب4(  1

𝟏𝟐



93تست



98تست

*









3پاسخ درست گزینه 



95تست سال 



3:پاسخ درست گزینه 



قیمت 
ثابت 
وجاری

قیمت ثابت وجاری



95تست سال 

افزایش قیمت ها درسال دوم2140-2210=70

280=2000-2280



1گزینه 96تست سال

افزایش تولیدسال سوم6320-3000=3320(سال دوم)3000-3860=860

(افزایش قیمت،افزایش تورم سال سوم)6740-6320=420( سال دوم)3860-4250=390





مت برای محاسبه قیمت جاری  دریک سال مقداردرقی
.همان سال ضرب می شود

درقیمت 75باید مقدار92مثال درسوال قبلی برای محاسبه قیمت جاری سال •
درقیمت 700سپس مقدار.به دست آیدAضرب شود تاقیمت جاری کاالی 400
به دست آید وقیمت جاری Bضرب شود تاقیمت جاری کاالی 120

.هردوکاالراجمع می زنیم
ررادرقیمت برای محاسبه قیمت ثابت درسال های دیگرباید مقدارسال موردنظ•

رادرقیمت Aدرکاالی 75که درسوال قبلی باید مقدار. سال پایه ضرب کنیم
60رادرقیمت 700ضرب کنیم وبرای کاالی دوم بایدمقدار300سال پایه 

. ضرب کنیم وسپس جواب آنها راجمع کنیم





الف300000(=500*300(+)360*200(+)650*120)

471000(=400*800(+)320*300(+)500*110)ب

685000(=600*800(+)400*300(+)780*110:)ج

244000(=400*300(+)320*200(+)500*120:)د

334000(=400*550(+)320*200(+)500*100:)و



تولیدکل سال دوم247+5830=6077

تولیدکل درسال سوم1631+7800=9431

افزایش تولیددرسال دوم4290-5830=1540

افزایش تولید درسال سوم4290-9431=5141



یسودحسابدار= درآمد-هزینه های مستقیم





اگرمیزان درآمدکارگاهی چهاربرابر هزینه ی عوامل 
هزینه ی .میلیون تومان باشد12تولیدباشدوسودحاصل معادل 

عوامل تولید چقدراست؟
•1)400،000

•2)3،000،0
00

•3)4،000،0
00

•4)300،000

سودحسابداری= درآمد–هزینه مستقیم

12 000 000=4X-X
3X =  4 000 000 = 000 000 12هزینه ی عوامل تولید 

میلیون4×4=میلیون16درآمد   

میلیون12=میلیون16-میلیون4



درمورد تولیدکننده ای که طی یک دوره زمانی معین 
میلیون تومان سود بوده 7میلیون تومان هزینه و18دارای 

است کدام گزینه درست است؟

میلیون 9سرمایه مالی(1•
تومان

میلیون تومان25درآمد(2•

سرمایه مالی (3•
میلیون تومان35

میلیون تومان11درآمد(4•

–میلیون تومان 18
میلیون تومان7=درآمد

میلیون 18=میلیون تومان25
میلیون تومان7+

=  درآمد–هزینه مستقیم
سودحسابداری







900000*400=360000000درآمد، 98تست
همیلیون ساالن120

هزار700*12*12=100800000

25200000

424000000= جمع هزینه ها

میلیون    360-میلیون 424= میلیون زیان64



ارزش افزوده 





میلیون  12میلیون تومان فروختندکه به 8کشاورزان مقداری پنبه رابه ارزش  •
میلیون تومان فروخته 19سپس باتبدیل به پارچه .تومان نخ تبدیل شد

اولین ارزش افزوده.میلیون تومان لباس قیمت گذاری شد30شدودرپایان به 
8،30(4،304(4،113(8،112(1وآخرین مرحله این تولیدات چقدراست؟

•

میلیون 4میلیون وبدنه را12ارزش افزوده یک کارخانه ی مونتاژاتومبیل که موتور
میلیون 30میلیون خریداری کرده است واین اتومبیل رابه قیمت 8وسایروسایل را

؟ تومان می فروشدچقدراست
میلیون  30( 4میلیون     24(3میلیون6(  2میلیون        15)
6=8-4-12-30









ارزش افزوده هرمرحله-ارزش افزوده مرحله قبل= ارزش افزوده هرمرحله2پاسخ گزینه95تست سال

(ارزش افزوده مرحله دوم)6500-7500=1000

(ارزش افزوده مرحله چهارم)11000-19000=8000



کلی   وطبقه ایمالیات















95تست سال 



2:پاسخ گزینه



96تست سال



3:پاسخ گزینه



رآمدهاشناسایی توزیع عادالنه د=وضعیت دهک 



ع عادالنه شاخص دهک بهترین وسیله برای سنجش توزی
.یا ناعادالنه بودن درآمدها دریک جامعه است

:به سه صورت انجام می شود•

(الف•
دهکدهم
دهکاول

(ب•
دهکنهم+دهکدهم
دهکدوم+دهکاول

(ج•
دهکدهم

دهکاول+دهکدوم+دهکسوم+دهکچهارم

.ستکوچکترباشد توزیع درآمدها عادالنه ترا( جواب کسر های فوق)هرچه  شاخص  به دست آمده 



توزیع درآمدها درکدام کشور عادالنه تراست؟

3دهک اول

4دهک دوم

5دهک سوم

7دهک چهارم

11دهک نهم

24دهک دهم

4دهک اول 

5دهک دوم

6دهک سوم

8دهک چهارم

10نهمدهک

20دهک دهم

کشور بکشور الف               

=8= درکشورالف  شاخص توزیع 
𝟐𝟒

𝟑

=5= شاخص توزیع درکشورب 
𝟐𝟎

𝟒

.  هرچه شاخص به دست آمده کوچکترباشد توزیع درآمدها عادالنه تراست

.بنابراین توزیع درآمدها درکشور ب عادالنه تراست











4:گزینه درست96تست سال



97کنکور

72/5جمع دهک های نوشته شده (الف
پس جمع سه دهک باقی مانده .است 
رای باشدکه تمام گزینه ها ب27/5باید 

.الف صحیح است

38(=  16+22)درصدباال20(ب
5(=3+2)درصدپایین20

سهم دهک دهم  (ج
11=  سهم دهک اول  

( د
درصد 30(22+16+12)

درصد 50جمعیت 
درآمدملی 

.رادراختیاردارند

*



98تست

*



97اوراق قرضه کنکور

ماهه6اسنادخزانه سررسید
x 12( ب

هزار600=--
100میلیون 5

میلیون  5-هزار600=4400000
(برای یک برگ)

میلیون4/4*35=میلیون154
(  کل هزینه بابت خرید)

هزار600*35=میلیون21
(کل سود بابت فروش اسناد)





×100=میزان تورم کاال
قیمتقبلی−قیمتفعلی

قیمتقبلی

تومان باشد ودرابتدای همان سال آن 3600درصورتی که قیمت کاالیی درپایان سال •
میزان تورم آن کاال چقدراست؟.تومان بوده باشد 3000کاال

/.=2× 100= درصد20: پاسخ
𝟔𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎
=

𝟑𝟔𝟎𝟎−𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎





97تورم کنکور 634000-748120
( Bتورم کاالی )درصد 18=100*----------

634000



ینقدینگینقدینگ



داریسپرده های غیردی+سپرده های دیداری+مسکوکات+اسکناس ها=نقدینگی 
سپرده های دیداری+مسکوکات+اسکناس ها= حجم پول

(ارسپرده های مدت د+پس انداز)سپرده های غیردیداری(+حساب های جاری)سپرده های دیداری=شبه پول







95تست سال



2:   گزینه

سپرده های دیداری وغیردیداری+مسکوکات+ اسکناس ها= نقدینگی•

6000=2000+1600+2400=نقدینگی•

سپرده های دیداری+مسکوکات+اسکناس ها=حجم پول•

4360=360+1600+2400= حجم پول•

سپرده مدت دار-سپرده غیردیداری=پس انداز•

1180(=2000-360)-460=پس انداز•



96تست سال 



3:پاسخ درست گزینه



98تست



پایان 
حمیدرحیمی    سرگروه اقتصادشهرستان شهرضا: تهیه وتنظیم •


