
در کنکور سراسری انسانی سال 92، در درس اقتصاد، اتفاقی افتاد. آن اتفاق این بود 
که از 15 تست کنکور اقتصاد، تقریبا 7 تست مسئله بود. 7 تست از 15 تست به طور 
تقریبی 46 درصد از سؤاالت کنکور اقتصاد را در بر می گیرد. از سال 92، هر سال با 

مسائل اقتصادی رو  به رو هستیم.
تا قبل از این اتفاق، دانش آموزان علوم انسانی، مسائل اقتصاد را جدی نمی گرفتند و 
عماًل به خاطر ترس از ریاضی، در برنامۀ مطالعاتی خود برای آن وقت نمی گذاشتند؛ 
اما با افزایش تعداد مسائل اقتصاد در کنکور سراسری، معلمان نیز در مدارس زمان 

بیشتری برای آموزش آن صرف می کردند.
درنتیجه  می پردازد.  اقتصادی  مسائل  به  تخصصی  به طور  دارید،  رو  پیش  که  کتابی 
برای دانش آموزانی که به یادگیری عمیق تر نیاز دارند، این کتاب منبع مناسبی است. 
تا روز  این است که از هر زمانی که کتاب را خریداری کردید  پیشنهاد من به شما 
این  با مطالعۀ  باشید که  با دقت مطالعه کنید. مطمئن  بار آن را  کنکور، حداقل چهار 

کتاب، حداکثر نتیجه را در کنکور سراسری خواهید گرفت.
                       

				وحید	تمـنا 	 	 	 	



سالم عرض می کنم خدمت همکاران، دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور.
با استعانت از خداوند متعال و همکاران گرامی سعی کردم کتابی بنویسم که صفر تا صد مسائل محاسباتی اقتصاد 
انسانی را بیان کند. در کتاب حاضر سعی کردم پاسخ سؤاالت مسائل محاسباتی را به دو روش تشریحی )روشی 
که در کتاب درسی ارائه شده است.( و کنکوری )روشی ساده  تر و سریع تر( بیان کنم. به شما توصیه می کنم که قبل 
از حل تست های تألیفی و کنکوری حتماً درسنامه های مربوطه را با دقت مرور کنید تا با تسلط بیشتری تست ها را 
پاسخ دهید. توصیه دوم اینکه بعد از حل تست ها به روش خودتان، حتماً به پاسخنامۀ کتاب نیز مراجعه کرده و 
پاسخ خود را با پاسخی که اینجانب نوشته ام مقایسه کنید تا تمام راه حل های ممکن و سریع را یاد بگیرید. این کار 
دست شما را در کنکور سراسری باز تر می کند. قطعاً کتابی که در اختیار دارید، خالی از اشکال نیست لذا منتظر 

انتقادات و نظرات سازندءه شما همکاران گرامی و دانش آموزان و ... هستم. آدرس الکترونیکی:
Jafar.dadashi49@gmail.com

در پایان از جناب آقای تمنا، جناب آقای خداداد، سرکار خانم سرلک، جناب آقای میر اسکندری و 
سایر اعضای خانوادءه بزرگ مشاوران که در به ثمر رسیدن این کتاب بنده را یاری کرده اند و همچنین 
همسر عزیزم که همواره مشوق من در تألیف کتاب های کمک  آموزشی بودند، صمیمانه سپاسگزارم.
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  آن مر مفيدع ةاي و محاسب ارزش استهالك كاالي سرمايه ةمحاسب

  
های توليدی مـورد اسـتفاده  ها و ... كه در فعاليت آالت، ساختمان هر كشور از قبيل ماشينفيزيكی های  بخشی از سرمايه

كشور را صرف تعمير  درآمدهایبه همين دليل بايد بخشی از روند.  گيرند، به مرور زمان فرسوده شده و از بين می قرار می

  ويند.گ شود، هزينۀ استهالک می ها می هايی كه صرف جبران اين فرسودگی به هزينه ها كنيم. يا جايگزينی اين سرمايه

  ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnHÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ ¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø  

  
محاسـبۀ عمـر مفيـد  بـرای گوينـد. می عمر مفيد دستگاههايی كه دستگاه قابل استفاده خواهد بود را  تعداد سال

  كنيم. را استفاده میفرعی ارزش استهالک سرمايه  های فرمول ی ازای، يك كاالی سرمايه

  
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnHÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ kÃÿ¶ oμø ¾ÄI¶ow ¥ °¿TwH xpnH ۱:فرمول فرعی  

را داشته باشـيم  ارزش استهالکو  ای ارزش كاالی سرمايهرود كه ما مقادير متغيرهای  اين فرمول زمانی به كار می
  را محاسبه كنيم. ای عمر مفيد كاالی سرمايهو بخواهيم 

  ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ ¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø  ۲:فرمول فرعی 
را  عمـر مفيـدو  ای ارزش استهالک كاالی سـرمايهرود كه ما مقادير متغيرهای  زمانی به كار می ۲فرمول فرعی اما 

  را محاسبه كنيم. ای ارزش كاالی سرمايهداشته باشيم و بخواهيم 

 
 ۱۰۰ست معكـوس عمـر مفيـد كـاال را در عـدد ای كافی ا هكاالی سرمايكاهش ارزش  درصددست آوردن  برای به

ÁH¾ÄI¶ow  ضرب كنيم: Á¯I¨ xpnH yÀI¨ kÅnj ¯I¨ kÃÿ¶ oμø 1
100 

  
گر ارزش كاالی   ،ميليـون تومـان باشـد ۲۰ميليون تومان و ارزش استهالک آن برابر  ۶۰۰ای  سرمايها

  ای برابر است با ............... سال. عمر مفيد كاالی سرمايه
 ١٥    ٢٥    ٣٠    ٤٠   

  با استفاده از فرمول اصلی: پاسخ
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø  

  xkÃÿ¶ oμø  

 xx x
x

       600 20 600 600
20 20 600 30

20 20 20
  

xÁHï¾ÄI¶ow  :۱با استفاده از فرمول فرعی Á¯I¨ xpnHkÃÿ¶ oμø ¥ °¿TwH xpnH   600
30

20
  

  صحيح است.» ٣«پس گزينۀ 

  

  
گر ارزش كاالی سرمايه سال باشـد. ارزش اسـتهالک  ۱۵مر مفيد كاال هم عميليون تومان و  ۳۰۰ای  ا

  ای برابر است با ............... . كاالی سرمايه
 ١٥    ٢٠    ٢٥    ٣٠   

ای و عمر مفيد را داريم از فرمول اصـلی بـرای  در اين مسئله چون ارزش كاالی سرمايه نکته: :پاسخ

  كنيم: ارزش استهالک استفاده می محاسبۀ
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¯I¨ ¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø  

¨I¯ صحيح است.» ٢«پس گزينۀ  ¥ °¿TwH xpnH ·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶ 300
20

15
  

ء
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گر ارزش استهالک كاالی سرمايه سـال باشـد.  ۱۰ميليون تومان و  ۲۵و عمر مفيد كاال به ترتيب ای  ا

  ای برابر است با ............... . ارزش كاالی سرمايه
 ٢٥٠    ٢٠٠    ٣٠٠    ٤٠٠   

ÁHï¾ÄI¶ow  :۲ با كمک فرمول فرعی پاسخ Á¯I¨ xpnH ¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø    

  xÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH 
 x   25 10 250  

  با كمک فرمول اصلی: پاسخ
xÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø  25
10

  

  x ·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶  25 10   صحيح است.» ١«پس گزينۀ  250

  

  
,آالت موردنياز خود مبلغ ای برای خريد ماشين چنانچه توليدكننده ,600 000 تومـان بپـردازد و  000

گر ارزش استهالک ساالنۀ آن ,ا ,30 000   تومان باشد:000

  چند سال است؟ الف) عمر مفيد كاال

گر در    شود؟ قدر می سال آخر چه ۲درصد بر ارزش آن اضافه شود، هزينۀ استهالک در  ۱۰سال آخر آن  ۲ب) ا

  قدر خواهد شد؟ آالت چه ) قيمت جديد اين ماشينپ
 ١٥،, ,60 000 000،, ,600 000 000   ٢٠،, ,66 000 000،, ,660 000 000  

 ٢٠،, ,60 000 000،, ,600 000 000   ١٥،, ,66 000 000،, ,660 000 000  

  كنيم: از فرمول فرعی برای محاسبۀ عمر مفيد كاال استفاده می »:الف«قسمت  پاسخ:

  
, ,
, ,

ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnHkÃÿ¶ oμø −Iw¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ   600000000 60
20

30000000 3
  

 »پ«حتمـاً بـه پاسـخ قسـمت  »ب«گونه سؤاالت معموالً برای پاسخ به قسمت  در اين »:ب«قسمت 

   داشت.نخواهيم  »پ«قسمت  حلرسيم پس ما عمالً نياز به  يعنی قيمت جديد می

  
, ,x x , , x , ,

, ,
     60000000010

10 600000000 60000000
100 600000000 10

 

  , , , , , ,¯I¨ kÄk] SμÃ¤ ·I¶¼U  600 000 000 60 000 000 660 000 000   

  
(kÄk]) ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  xpnHÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ ¥ °¿TwH xpnH kÃÿ¶ oμø   

  
, , , , ·I¶¼U 660000000

33 000000
20

 

,  صحيح است.» ۲«پس گزينۀ  , , ,oiA −Iw nj ¥ °¿TwH¾à ¹ÄqÀ ·I¶¼U2   2 33 000000 66 000000   

  

  
  .گويند میهای استهالک  اختالف درآمد كل ساالنه و هزينهبه 

  
گر دستگاهی ساالنه ,ا ,2 000 آن طی يک سالزايی  هزينۀ استهالک داشته باشد و ميزان درآمد 000

, ,5 000   قدر است؟ باشد. درآمد خالص ساالنۀ شركت صاحب اين دستگاه چه 000
 , ,1 000 000   , ,2 000 000   , ,3 000 000   , ,4 000 000 
º¯Iw¾  :پاسخ }²Ii k¶Anj ¾º¯Iw ®¨ k¶Anj ¾º¯Iw ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ  

  , , , , , ,¾º¯Iw }²Ii k¶Anj   5 000000 2 000000 3 000000  

 صحيح است.» ٣«پس گزينۀ 
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,در آغاز دوره دستگاهیاگر ارزش  .101 ,12 000 سال باشد در صورتی کـه  ۵ن تومان و عمر مفيد آ 000

,هر سال ,3 000 و ب) سال الف) درآمد خالص  ۲تومان درآمدزايی داشته باشد، پس از گذشت  000

  قدر خواهد شد؟ به ترتيب چه ارزش سرمايۀ آن

 , ,2 000000 ،, ,8 200000   , ,1 800000 ،, ,4 200000  

 , ,1 400000،, ,5 000000   , ,1 200000 ،, ,7 200000  

باشد. هر سال چه ميزان  یسال م ٢٣ميليارد ريال و  ٤٦٠و عمر مفيد ماشين آالت به ترتيب  ارزش .102

  شود؟ ها کم می سرمايهاين  از ارزش

  ميليارد ريال ١٣   ميليارد ريال ٢٠   ميليارد ريال ٢٣   ميليارد ريال ٣٠ 

 سال است. ٢٠ ،باشد ميليارد ريال می ٩٠٠عمر مفيد ماشين آالت يک بنگاه توليدی که ارزش آن  .103

  قدر است؟ چه »هزينۀ استهالک«ميزان  ب) يابد؟ هر سال چند درصد ارزش آن کاهش می الف)

  ٤٥ ب)  ٤ الف)   ٤٠ ب)  ٥ الف)   ٤٥ ب)  ٥ الف)   ٤٠ ب)  ٤ الف) 

ميليارد ريال است. در صورتی که عمـر مفيـد  ٨٠٠آالت يک بنگاه اقتصادی  زش ماشينفرض کنيد ار .104

  استهالک کنار گذاشته شود؟ هر سال چه مقدار به عنوان هزينۀ )الف سال باشد به ترتيب: ١٦آن 

1در صورتی که در سه سال آخر، قيمت ماشين آالت ب)
5

استهالک سه سـال کاهش يابد، هزينۀ  

  قدر است؟ آخر چه

  ای کدام است؟ بهای جديد کاالی سرمايه )پ

  ٥٤٠ )پ  ١٠٠ ب)  ٥٠ الف)   ٦٤٠ )پ  ١٢٠ ب)  ٥٠ الف) 

  ٥٤٠ )پ  ١٢٠ ب)  ٤٠ الف)   ٦٤٠ )پ  ١٠٠ ب)  ٤٠ الف) 

 يون ريال است. اگـر اسـتهالک سـاالنۀميل ٢٠٠آالت يک بنگاه اقتصادی  ارزش تجهيزات و ماشين .105

  باشد. چند سال عمر مفيد دارد؟ميليون ريال  ٥٠اين تجهيزات ريال 

  سال ٢٠   سال ٣٠   سال ١٠   سال ٤٠ 

سـال  ١٣ايم. اگر عمر مفيد اين کـاال  ميليارد خريداری کرده ٢٦ای را به قيمت  يک کاالی سرمايه .106

  باشد در اين صورت:

  قدر است؟ مقدار هزينۀ استهالکی ساالنه چه الف)

درصد افزايش قيمت داشـته باشـد،  ٢٠ای  سال آخر عمر مفيد اين کاالی سرمايه ٣نچه در چنا ب)

  سال آخر چه ميزان خواهد بود؟ ٣مجموع هزينۀ استهالکی در 

  ٤/٢ ب)  ٤ الف)   ٢/٧ ب)  ٢ الف)   ٢/٥ ب)  ٤ الف)   ٤/٢ب)   ٢ الف) 

ميليارد ريال خريداری کـرده اسـت. چنانچـه  ٤٠٠ای را به قيمت  يک واحد توليدی کاالی سرمايه .107

  سال باشد: ۲۰عمر مفيد اين دستگاه 

  در سال چند ميليارد به عنوان هزينۀ استهالکی بايد کنار بگذاريم؟ الف)

هزينـۀ  ،درصـد کـاهش قيمـت داشـته باشـيم ١٠چنانچه در آخرين سال عمر مفيد دسـتگاه،  ب)

  قدر خواهد شد؟ استهالک در آن سال چه

  ای کدام است؟ بهای جديد اين کاالی سرمايه )پ

  ٣٨٠ )پ  ٢٨ ب)  ٢٠ الف)   ٣٦٠ )پ  ٢٨ ب)  ٣٠ الف) 

  ٣٨٠ )پ  ١٨ ب)  ٣٠ الف)   ٣٦٠ )پ  ١٨ ب)  ٢٠ الف) 

ء
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مفيـد  ميليارد ريال خريده باشـيم و عمـر ٤٨٠آالت را به بهای  که يک دستگاه ماشين به فرض آن .108

  سال باشد به ترتيب: ١٢دستگاه 

  شود؟ قدر می کاهش ارزش کاالی سرمايه در يک سال چه الف)

 ،% افـزايش قيمـت داشـته باشـيم١٥ای  سال آخر عمر مفيد اين کـاالی سـرمايه ٢چنانچه در  ب)

  سال آخر چه ميزان خواهد بود؟ ٢مجموع هزينۀ استهالک در 

  کدام است؟ای  قيمت جديد اين کاالی سرمايه )پ

  ٥٣٢ )پ  ٩٢ ب)  ٤٠ الف)   ٥٥٢ )پ  ٨٢ ب)  ٢٠ الف) 

  ٥٥٢ )پ  ٩٢ ب)  ٤٠ الف)   ٥٢٨ )پ  ٨٢ ب)  ٤٠ الف) 

ميليارد ريال خريده باشـيم و عمـر  ٦٠ای را به قيمت  کنيم که يک دستگاه کاالی سرمايه فرض می .109

درصـد  ١٠ای  عمر مفيد اين کاالی سرمايه ،چنانچه در آخرين سالباشد. سال  ٦مفيد اين دستگاه 

ای قبل و بعد از افزايش قيمت به  هزينۀ استهالک ساالنۀ کاالی سرمايه بهای آن افزايش يافته باشد.

  باشد؟ ترتيب برابر چند می

 ١٢، ٦   ١٢، ١٠   ١١، ١٠   ١١، ٦  

 ٢٠و عمر مفيد آن  ايم هخريداری کردميليارد ريال  ١٥٠ای را به قيمت  يک دستگاه کاالی سرمايه .110

% افزايش قيمت داشته باشيم مجموع هزينـۀ ٢٠ ،کاالسال آخر عمر مفيد اين  ٤اگر در  است.سال 

  استهالک چهار سال آخر چه ميزان خواهد شد؟

  ميليارد ريال ٧٢   ميليارد ريال ٨٢   ميليارد ريال ٩٢   ميليارد ريال ٦٢ 

,يک دستگاه برش صنعتی به ارزش .111 ,64 000 برداری در جريـان  جهت بهره ١٣٧٠ريال در سال  000

قابـل  ١٣٨٦های فوالدی، متوسط صنايع فوالد مبارکه خريداری شـده اسـت و تـا سـال  توليد ورقه

درصـد بـه بهـای آن اضـافه  ٢٠ دسـتگاه،سال پايانی عمر مفيـد  ٢استفاده خواهد بود. چنانچه در 

  ن تومان)گردد: (ارقام به ميليو

سال آخـر عمـر  ٢هزينۀ استهالک در  )پو  قيمت جديد دستگاه ب)، هزينۀ استهالک ساالنه الف)

  را محاسبه کنيد. مفيد دستگاه

  ٨ )پ  ٨/٧٦ ب)  ٤ الف)   ٦/٩ )پ  ٨٢ ب)  ٦ الف) 

  ٨ )پ  ٧٢ ب)  ٦ الف)   ٦/٩ )پ  ٨/٧٦ ب)  ٤ الف) 
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درصد کمتـر از مبلـغ  ١٢به مبلغ  ١٣٩٠اوراق بهادار دولتی را در ماه بهمن سال  برگۀ ٣٥فردی  .205
ها کرده است. چنانچـه  ها خريداری کرده و سپس در تير ماه سال بعد اقدام به فروش آن اسمی آن

  ميليون ريال باشد؛ يک از اوراق مذکور پنج مبلغ قيد شده بر روی هر

  است و زمان سر رسيد آن چيست؟چه نوع اوراقی  اين فرد دارندۀ الف)

  ترتيب کدام است؟  مجموع سود دريافتی و وجوه پرداختی بابت خريد اوراق، به ب)

  ميليون ريال ١٥٤ميليون ريال ـ  ٢١ ب)  اسناد خزانه ـ شش ماهه الف) 

  ميليون ريال ٢١ميليون ريال ـ  ١٥٤ ب)  ساله اسناد خزانه ـ يک الف) 

  ميليارد ريال ١٥٤ميليون ريال ـ  ١٧٥ ب)  شش ماهه  اوراق خزانه دولتی ـ الف) 

    ميليون ريال ١٧٥ميليون ريال ـ  ٢١ ب)  ساله يک  اوراق خزانه دولتی ـ الف) 

 دهد. با توجه به آن: جدول زير وضعيت توزيع درآمد مربوط به کشوری را در طول يک سال نشان می .206
 ترتيب کدام است؟  هفتم بههای سوم، ششم و  سهم دهک الف)
  ترتيب چقدر است؟ هر کدام به» بيست درصد پايين«و سهم » بيست درصد باال«سهم  ب)

  عدد مربوط به شاخص وضعيت توزيع درآمد کدام است؟ پ)

  کدام عبارت در اين رابطه درست است؟ ت)

  وضعيت توزيع درآمد در يک کشور

  سهم هر گروه (به درصد)  های درآمدی گروه

  دهک اول

  دهک دوم

  دهک سوم

  دهک چهارم

  دهک پنجم

  دهک ششم

  دهک هفتم

  دهک هشتم

  دهک نهم

  دهک دهم

۲  

۳  

  ؟

۵/۷  

۱۰  

  ؟

  ؟

۱۲  

۱۶  

۲۲  

  ١١ پ)  ٣٨ـ  ٥ ب)  چهار ـ يازده و نيم ـ دوازده الف) 

 % ديگر جامعه تعلق دارد.٧٠% درآمد ملی به ٥٠% پر درآمد جامعه و ٣٠% درآمد ملی به ٥٠ ت)
  ١١ پ)  ٥ـ  ٣٨ ب)  پنج ـ ده و نيم ـ دوازده الف) 

  % ديگر جامعه تعلق دارد.٧٠% درآمد ملی به ٥٠% پر درآمد جامعه و  ٣٠% درآمد ملی به ٥٠ ت)

  ٥/١٠ پ)  ٥ـ  ٣٨ ب)  شش ـ ده ـ يازده و نيم الف) 

  گيرد. ق می% درآمد پايين جامعه تعل٥٠% درآمد ملی به ٣٠% پر درآمد جامعه و ٥٠% درآمد ملی به ٧٠ ت)

  ٥/١٠ پ)  ٣٨ـ  ٥ ب)  سه و نيم ـ دوازده ـ دوازدهالف) 

  % درآمد پايين جامعه تعلق دارد.٥٠% درآمد ملی به ٣٠% پر درآمد جامعه و ٥٠درآمد ملی به  %٧٠ ت)

  ۹۸کنکور 
نفر  ١٢با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير، نتيجۀ عملکرد ساليانۀ يک بنگاه اقتصادی با  .207

900,دستگاه هر کدام به ارزش ٤٠٠کارمند و توليد ساليانۀ   ريال، کدام است؟ 000
,  اجاره بهای ماهيانۀ كارگاه توليدی  ۱   ريال 10000000,

  ريال 700000,  هر فرد كارمند اداری و توليدیحقوق متوسط ماهيانۀ  ۲

,  مواد اوليۀ مورد نياز ساليانهد خري  ۳ ,178   ريال 000000

 قوق ساليانۀ كارمندانح% ۲۵  های توليدی تهالک ساليانۀ ماشينهزينۀ اس  ۴

 , ,42 ,   ريال: زيان 200000 ,43   ريال: سود 200000

 , ,63 ,   ريال: سود 000000 ,64   ريال: زيان 000000
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های ملی کشوری فرضـی اسـت. بـا  دول زير مربوط به اطالعات استخراجی از حسابجمندرجات  .208
 های مذکور، سهم توليد خارجيان مقيم کشور، کدام است؟ توجه به داده

  هزار ميليارد ريال ۲۵۵  توليد ناخالص ملّی  ۱

  هزار ميليارد ريال ۱۵  امت دارند.سهم توليد مردم كشور كه در خارج اق  ۲

  هزار ميليارد ريال ۲۵۰  توليد ناخالص داخلی  ۳

 ١٤   ١٢   ١١   ١٠  

آالت، مواد غـذايی و پوشـاک  با توجه به مندرجات جدول زير، چنانچه ارزش مجموع اقالم ماشين .209
توليـد  ب)توليد خالص ملّـی،  الف)ميليارد ريال باشد، در اين صورت:  ١٥٠در يک جامعۀ فرضی، 
 توليد ناخالص داخلی در اين جامعه، کدام است؟ پ)خالص داخلی سرانه و 

A ميليون نفر ۳۵  جمعيت كل كشور  

B  ميليارد ريال ۴۴  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  

C  2  هزينۀ استهالک
3

  ارزش توليد مردم كه در خارج اقامت دارند. 

D  1  ارزش خدمات ارائه شده
4

  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 

E  .ميليارد ريال ۴۵  ارزش توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند  

  ٢٠٦ پ) ٤ ب) ١٧٥ الف)   ٢٠٥ پ) ٤ ب) ١٧٥ الف) 

  ٢٠٦ پ) ٥ ب) ١٧٦ الف)   ٢٠٥ پ) ٥ ب) ١٧٦ الف) 

 سال باشد، در اين صورت: ٢٥آالت  جدول زير، با فرض اينکه عمر مفيد ماشينبا توجه به اطالعات  .210
  ميزان هزينۀ استهالک الف)

  مقدار درآمد خالص ساليانۀ اين بنگاه اقتصادی، کدام است؟ ب)

,  ۱ آالت خريد ماشين ريال 300000000,
,  ۲ ساليانهزايی  ميزان درآمد ريال 80000000,

, الف)  ,14 , ب)   ريال 000000 ,86   ريال 000000

, الف)  ,12 , ب)   ريال 000000 ,68   ريال 000000

, الف)  ,12 , ب)   ريال 000000 ,86   ريال 000000

, الف)  ,14 , ب)   ريال 000000 ,68   ريال 000000

 جدول: نياست، با توجه به مندرجات ا یفرض ۀجامع کيمربوط به  ر،ياطالعات ارائه شده در جدول ز .211
  مسکوکات موجود در دست مردم چقدر است؟ یارزش پول الف)

  جامعه، چقدر است؟ نيحجم شبه پول ا زانيم ب)

  جامعه، کدام است؟ نيا ینگيکل نقد ايحجم کل پول موجود  پ)

  واحد ۱۲۸۰  الحسنه های قرض ارزش پولی موجودی حساب  ۱

2  ارزش پولی مجموع مسكوكات در درست مردم  ۲
5

  ها موجودی اسكناس 

  واحد ۲۰۰۰  ها ارزش پولی مجموع اسكناس  ۳

  واحد ۱۸۰  های ديداری ارزش پولی سپرده  ۴

  واحد ۲۳۰  دار های مدات ارزش پولی موجودی سپرده  ۵

  واحد ۱۰۰۰  های ديداری و غيرديداری ارزش پولی مجموع سپرده  ۶

  ٥٨٠٠ )پ ٢٠١٠ ب) ٨٢٠ الف)   ٥٨٠٠ )پ ٢٠١٠ ب) ٨٠٠ الف) 

  ٥٠٨٠ )پ ٢١٠٠ ب) ٨٢٠ الف)   ٥٠٨٠ )پ ٢١٠٠ ب) ٨٠٠ الف) 
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در مقايسه  Bقرار داشته باشند، وضع نقطۀ «...............» بر روی منحنی  C و B اينکه نقاطبا فرض  .212
 ؟چگونه است Cبا نقطۀ 
  تقاضا ـ قيمت و مقدار كمتر 

  عرضه ـ قيمت و مقدار بيشتر 

  تقاضا ـ قيمت بيشتر و مقدار كمتر 

  عرضه ـ قيمت كمتر و مقدار بيشتر 

  

اسـت. بـا توجـه بـه دو  یالديم ۱۹۸۰در سال  Bدرآمد کشور  عيتوز تيوضع یايگو ر،يجدول ز .213
ارائـه  ن،ييدرصد پـا ۴۰درصد باال به  ۱۰و نسبت  نييدرصد پا ۲۰ درصد باال به ۲۰فرمول: نسبت 
 دهد؟ تر نشان می کشور را مناسب نيدرآمد در ا عيتوز الف) کدام شاخص:

  کشور است؟ نيدرآمد در ا عيتر بودن توز ن نامناسبمبيّ  ب)

  شود؟ می بهچگونه محاس رد،يگ درآمد مورد استفاده قرار می عيتوز تيوضع سهيمقا یکه برا یشاخص پ)

  

  

  

  

  

  نييدرصد پا ۴۰درصد باال به  ۱۰نسبت  ب)  نييدرصد پا ۲۰درصد باال به  ۲۰نسبت  الف) 

  دهم به دهک اول  دهک نسبت ۀبا محاسب پ)

  درصد باال ۵۰به  نييدرصد پا ۵۰نسبت  ب)  نييدرصد پا ۲۰درصد باال به  ۲۰نسبت  الف) 

  اول به دهک دهم دهک نسبت ۀبا محاسب پ)

  نييدرصد پا ۵۰درصد باال به  ۵۰نسبت  ب)  نييدرصد پا ۴۰ درصد باال به ۱۰نسبت  الف) 

  اول به دهک دهم دهک نسبت ۀبا محاسب پ)

  نييدرصد پا ۲۰درصد باال به  ۲۰نسبت  ب)  نييدرصد پا ۴۰درصد باال به  ۱۰نسبت  الف) 

  دهم به دهک اول دهک نسبت ۀبا محاسب پ)

  درصد ۳  سهم دهک اول  ۱

  درصد ۵  سهم دهک دوم  ۲

  درصد ۷  سهم دهک اول  ۳

  درصد ۹  سهم دهک چهارم  ۴

  درصد ۱۸  سهم دهک نهم  ۵

  درصد ۲۱  سهم دهک دهم  ۶
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  7درس 
توانيم درآمد خـالص سـاالنه را  با محاسبۀ هزينۀ استهالک ساالنه می »:الف«حل قسمت   .101

  بدست آوريم. ابتدا هزينۀ استهالک ساالنه را محاسبه كنيم:

  
, , , ,¾ÄI¶ow xpnH¾º¯Iw ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ ·I¶¼UkÃÿ¶ oμø  12 000000

2 400000
5

  

  , , , , ,−Iw ¦Ä }²Ii k¶Anj   3 000000 2 400000 600000  

  , , ,−Iw nj }²Ii k¶Anj   2 600000 2 1 200000  

  نداريم.» ب«ه حل قسمت رسيم و ديگر نياز ب به جواب صحيح می» الف«با حل قسمت 

هايی كه از عمر مفيد گذشـته را در هزينـۀ  برای به دست آوردن ارزش دستگاه، بايد تعداد سال »:ب«حل قسمت 

,  استهالک ساالنه ضرب و سپس آن را از ارزش آغاز دورۀ دستگاه كم كنيم. , , , 2 400000 2 4 800000   

  , , , , , ,−Iw ÁHoM ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ ¾ÄI¶ow xpnH ·I¶¼U   2 12 000000 4 800000 7 200000  

ای تقسـيم بـر عمـر  ارزش هزينۀ استهالک برابر است با ارزش كاالی سرمايهدانيم كه  می   .102

  مفيد آن.

  
R¯A¸Ã{I¶ xpnH¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ xpnH −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  460

20
23

  

ای  ميليارد ريال برای هزينۀ تعمير يا جايگزين كردن كـاالی سـرمايه ۲۰يعنی هر سال بايد معادل  تفسير جواب:

  شود كه ما بايد جايگزين كنيم. ريال از ارزش آن كم میميليارد  ۲۰كنار بگذاريم. به عبارتی هر سال به ميزان 

  »:الف«حل قسمت    .103

  ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH yÀI¨ kÅnj ¯I¨ kÃÿ¶ oμø %    1 1
100 100 5

20
  

  »:ب«حل قسمت 
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¥ °¿TwH xpnH −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  900

45
20

   

  كنيم: برای محاسبۀ هزينۀ استهالک از فرمول مربوط به آن استفاده می »:الف«حل قسمت    .104

  
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  800

50
16

  

» ب«خواهيم. برای حل قسمت  ای را می بهای جديد كاالی سرمايه» ب«چون برای حل قسمت  »:پ«حل قسمت 

دسـت آوردن  شوند.) حال بـرای به كنيم. (در واقع اين دو قسمت با هم حل می را حل می» پ«ابتدا قسمت  سؤال

IÄn−  كنيم: ای از روش زير استفاده می بهای جديد كاالی سرمايه jnIÃ±Ã¶ 1
800 160

5
  

  ¯I¨ kÄk] ÁI¿M ¯I¨ à¾Ã²»H SμÃ¤ ¾TÎIÄ yÀI¨ nHk£¶ −IÄn jnIÃ±Ã¶    800 160 640  

نيست. بنابراين گزينـۀ » ب«به جواب صحيح رسيديم و ديگر نياز به حل قسمت » پ«و » الف«های  با حل قسمت

  صحيح است.» ۱«

ای  دست آوردن هزينۀ استهالک در سه سال آخر، ابتدا بايد بهای جديد كـاالی سـرمايه برای به »:ب«حل قسمت 

را بدست آورده و بعد بهای جديد را بر عمر مفيد كاال تقسيم كنيم تا هزينۀ استهالک جديـد بـه دسـت آيـد. در 

  كنيم: ضرب می ۳انتها هزينۀ استهالک را در عدد 

  
¯I¨ kÄk] (ÁI¿M) xpnHkÄk] ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  640

40
16

  

  oiA −Iw nj ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ kÄk] ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶
½kºI¶ Â¤IM ÁIÀ−Iw jHk÷U

3     40 3 1203  
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شـده  تر واحد ميليون ريال را از هر دو عـدد داده برای محاسبۀ ساده حل با فرمول اصلی:   .105

  كنيم: حذف می

  
RHqÃ¿\U xpnHRHqÃ¿\U ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ kÃÿ¶ oμø  

  x kÃÿ¶ oμø  

  x
x

   200 200
5 40

5
  

  حل با كمک فرمول فرعی:
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¯I¨ kÃÿ¶ oμø ¾ÄI¶ow ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ IÄ xpnH  200

40
5

  

  »:الف«حل قسمت    .106

  
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¾º¯Iw ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  26

2
13

  

سال آخر را پيدا كنيم، بايد ابتـدا بهـای جديـد كـاالی  ۳كه مجموع هزينۀ استهالكی  برای اين »:ب«حل قسمت 

TÎIÄ¾/  ای را محاسبه كنيم: سرمايه yÄHqÎH nHk£¶    20 52
26 5 2

100 10
  

  / /ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ kÄk] ÁI¿M −IÄn jnIÃ±Ã¶  26 5 2 31 2  

سال آخـر  ۳ای، هزينۀ استهالک جديد را بدست آورده و آن را در عدد  كاالی سرمايهبعد از محاسبۀ بهای جديد 

/  كنيم: ضرب می /¯I¨ kÄk] xpnHkÄk] ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  31 2
2 4

13
   

  / /oiA −Iw nj ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶3   2 4 3 7 2   

  »:الف«حل قسمت    .107
¯I¨ kÄk] xpnH¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ kÃÿ¶ oμø  400

20
20

   

يعنی بهـای جديـد » پ«برای محاسبۀ هزينۀ استهالک بعد از كاهش قيمت، بايد ابتدا قسمت  »:پ«حل قسمت 

  ای بعد از كاهش قيمت را به دست بياوريم: كاالی سرمايه

  ¾TÎIÄ yÀI¨ SμÃ¤ nHk£¶   10
400 40

100
   

  ¯I¨ kÄk] ÁI¿M   400 40 360   

  ست.ني» ب«به پاسخ صحيح رسيديم و ديگر نيازی به حل قسمت » پ«با حل قسمت 

  »:ب«حل قسمت 
¯I¨ kÄk] ÁI¿MkÄk] ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  360

18
20

   

    18 1 18  

  باشد. ای همان هزينۀ استهالک ساالنۀ كاال می كاهش ارزش كاالی سرمايه »:الف«حل قسمت    .108

  
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¾º¯Iw ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ kÃÿ¶ oμø  480

40
12

   

  كنيم: را حل می سؤال» پ«ابتدا قسمت » ب«برای حل قسمت  »:پ«حل قسمت 

  SμÃ¤ yÄHqÎH ·HqÃ¶ −IÄn jnIÃ±Ã¶     15 3 720
480 480 72

100 20 10
  

  ¯I¨ kÄk] SμÃ¤ −IÄn jnIÃ±Ã¶  480 72 552  

  نيست.» ب«به جواب صحيح رسيديم و ديگر نيازی به حل قسمت » پ«با حل قسمت 
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  »:ب«حل قسمت 
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ kÄk] xpnHkÄk] ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  552

46
12

  

  oiA −Iw nj ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶  2 46 2 92  

 هزينۀ استهالک قبل از افزايش قيمت:   .109

  
ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnHSμÃ¤ yÄHqÎH pH ®L¤ ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  60

10
6

   

  هزينۀ استهالک بعد از افزايش قيمت:
¯I¨ kÄk] xpnHSμÃ¤ yÄHqÎH pH k÷M kÄk] ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ kÃÿ¶ oμø  

  برای محاسبۀ هزينۀ استهالک جديد بعد از افزايش قيمت ابتدا بايد ارزش (بهای) جديد كاال را محاسبه كنيم:

  SμÃ¤ yÄHqÎH nHk£¶ −IÄn jnIÃ±Ã¶  10
60 6

100
   

  ¯I¨ kÄk] ÁI¿M   60 6 66   

  kÄk] ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶ 66
11

6
   

درصـدی  ٢٠پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد بهای جديد كـاال بعـد از افـزايش قيمـت برای    .110

  محاسبه كنيم:

  −IÄn jnIÃ±Ã¶ 20
150 30

100
  

  ¯I¨ kÄk] ÁI¿M −IÄn jnIÃ±Ã¶  150 30 180   

  كنيم: بعد از محاسبۀ ارزش جديد كاال با استفاده از فرمول اصلی، هزينۀ استهالک جديد را محاسبه می

  
¯I¨ kÄk] ÁI¿MkÄk] ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ −IÄn jnIÃ±Ã¶kÃÿ¶ oμø  180

18
10

  

  oiA −Iw nj kÄk] ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ4   18 4 72   

Iw−  آوريم. دست می ابتدا عمر مفيد دستگاه را به   .111 1386 1370 16  

  »:الف«حل قسمت 

  
, , , ,½I«Twj xpnH¾º¯Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ ·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶kÃÿ¶ oμø   64 000000

4 000000 4
16

   

  , , , ,SμÃ¤ yÄHqÎH nHk£¶ ·I¶¼U  20
64 000 000 12 800000

100
  

,  »:ب«حل قسمت  , , , , , /½I«Twj kÄk] SμÃ¤ ·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶   64 000000 12 800000 76 800000 76 8  

  »:پ«حل قسمت 
, , , ,¯I¨ kÄk] ¥ °¿TwH xpnH  76 800000

4 800000
16

   

  , , , , /oiA −Iw nj ¥ °¿TwH à¾¹ÄqÀ ·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶2    4 800000 2 9 600000 9 6  

  8درس 
  دهيم. تر است را پاسخ می كه ساده سؤال» ب«ابتدا قسمت    .112

  در جامعه بستگی دارد. ها سطح عمومی قيمتقدرت خريد پول به  »:ب«حل قسمت 

است. در مرحلۀ بعدی كـافی اسـت كـه » ۳«يا » ۱«شويم كه پاسخ گزينۀ  متوجه می» ب«با پاسخ دادن به قسمت 

  ايم: را انتخاب كرده Aدرصد افزايش قيمت يكی از كاالها را محاسبه كنيم كه ما در اينجا كاالی 
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,  »:ب«حل قسمت  , ( , , )ÁkÅnj ov¨ pH Âñ÷M ÁnHkÄoi ú±L¶12    12
5 000000 5 000000

100
  

  , , , , , −IÄn 5 000000 600000 4 400000 

  
, , , ,

, , , ,

¾¬oM

¾¬oM
−IÄn j¼w ¾LwId¶

−IÄn ¡Hn»H kÄoi SMIM ÂTiHjoQ ½¼]»


 


   

35 5 000000 175 000000

35 4 400000 154 000000

 

  , , , , , , j¼w ·HqÃ¶ 175 000000 154 000000 21 000000   

 سـوالهايی كه با عالمت  راهی برای پيدا كردن سهم دهک مسئله، اطالعات توجه بهبا    .206

  پاسخ دهيم. را »پ«و » ب«های  بهتر است كه قسمت پساند وجود ندارد  مشخص شده

IM ´¿w¯   »:ب«حل قسمت  ´¿º ¦Àj ´¿w ´Àj ¦Àj ´¿w kÅnj %20 16 22 38      

  ¸ÃÄIQ  ´¿w −»H ¦Àj ´¿w ³»j ¦Àj ´¿w kÅnj%20      2 3 5 
  است.» ۳«يا  »۲« گزينۀشويم كه پاسخ  متوجه می »ب«با حل قسمت 

  »:پ«قسمت حل 
´Àj  ¦Àj  ´¿wk¶Anj ÍÄp¼U SÃ÷ò» }iI{ −»H  ¦Àj  ´¿w  22

11
2

  

  نيست.» ت«و ديگر نيازی به حل قسمت رسيم  می »۲« به پاسخ صحيح يعنی گزينۀ» پ«با حل قسمت 

%شود يعنی  % می۵۰های هشتم، نهم و دهم برابر  مجموع سهام دهک »:ت«حل قسمت   12 16 22 و  50

% درآمـد ۵۰دهند و در تقابل  % جمعيت را تشكيل می۳۰هستند پس  تا دهک يا گروه درآمدی ۳در ضمن چون 

  گيرد. % تعلق می۷۰ها يعنی  ملی نيز به بقيه دهک

  ۹۸سال 
توليدی ضرب در   اسبه كنيم كه برابر است با تعداد دستگاهحابتدا بايد درآمد بنگاه را م   .207

,    قيمت هر واحد آن. , ,½I«¹M k¶Anj −IÄn  400 900000 360000000   

  های اشاره شده در جدول سؤال. های بنگاه را محاسبه كنيم كه برابر است با مجموع هزينه هزينهدر ادامه بايد 

  ½I«¹M ¾à ¹ÄqÀ ¥°¿TwH ¾à ¹ÄqÀ ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi à¾¹ÄqÀ ·Ho¬nI¨ ¡¼£e ¾à ¹ÄqÀ I¿M ½nI]H à¾¹ÄqÀ      

های ماهانه در جدول را به صـورت سـاالنه تبـديل  كنيم پس بايد هزينه بنگاه را محاسبه می چون عملكرد ساالنۀ

نويسـيم و  باشند را به صورت سـاالنه می صورت ماهانه می كه بهوق كارگاه و حق اجارۀ دليل هزينۀ همين بهكنيم 

  (ماه) ضرب كنيم: ۱۲ها را در عدد  از اين هزينه مكار بايد هر كدا برای اين

  , , , ,
½I¶

½I¬nI¨ à½nI]H à¾º¯Iw à¾¹ÄqÀ −IÄn  10000000 12 120000000   

  , , ,
o¬nI¨½I¶

½I¬nI¨ ¡¼£e ¾à º¯Iw ¾à ¹ÄqÀ −IÄn   700000 12 12 100 800000   

  , ,¾Ã²»H jH¼¶ ¾à º¯Iw kÄoi ¾à ¹ÄqÀ  178 000000   

  , , , ,¾º¯Iw ¥ °¿TwH ¾à ¹ÄqÀ   25
100 800000 25 200000

100
   

IÄn ·¼Ã±Ã¶−  كنيم: های ساالنه را محاسبه می هزينهمجموع      120 101 178 25 221 203 424   

چـون جمـعكنيم و  صـفر صـرف نظـر مـی ۶از نوشـتن  ،را محاسـبه كنـيم ها هزينه تر مجموع برای اينكه راحت

,(در عدد 800000, ,100 ,(در عـدد 200000,و) 800000 ,25 شـود عـدد  برابـر يـک ميليـون می) 200000

, ,100 ,را به صورت 800000 ,101   آيد. درمی ۱۰۱ها به صورت  نويسيم كه با حذف صفر می 000000

IÄn ·¼Ã±Ã¶−  كه برابر است با: مآوري دست می  به بنگاه رادر آخر تفاوت هزينه و درآمد  424 360 64   
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باشد پس بنگاه ضرر و زيان داشته است. يعنی بنگاه بـه ميـزان  های بنگاه كوچكتر می چون درآمد بنگاه از هزينه

, ,64   ريال زيان كرده است. 000000

باشد  ر میشود، به صورت زي ن فرمولی كه برای محاسبه در اين سؤال استفاده میيبهتر   .208

  سؤال:صورت رهای اشاره شده در متغيالبته با توجه به 

  Â±¶ }²Ii kÃ²¼U Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U kºnHj S¶I¤H ZnIi nj ¾¨ ³jo¶ kÃ²¼U xpnH   

  n¼z¨ ´Ã£¶ ·IÃ]nIi kÃ²¼U xpnH  

  x x x         255 250 15 255 265 265 255 10  

  كنيم. ابتدا ارزش توليد ناخالص داخلی را محاسبه می   .209

هـای توليـدی و ارزش توليـد  بخش  ارزش توليد ناخالص داخلی برابـر اسـت بـا مجمـوع ارزش »:پ«قسمت حل 

  ارجيان مقيم كشور.خ

  ( )Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U  RI¶ki yhM xpnH n¼z¨ ´Ã£¶ ·IÃ]nIi kÃ²¼U xpnH   150  

  ( )        1
150 44 44 150 11 44 150 55 205

4
  

توليد خالص داخلی سرانه ابتدا بايد ارزش توليد خالص داخلی محاسبه شود كـه  برای محاسبۀ»: ب«حل قسمت 

Â±iHj }²Ii kÃ²¼U  كنيم: به صورت زير محاسبه می Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ¥ °¿TwH xpnH    

  ( )Â±iHj }²Ii kÃ²¼U      2
205 45 205 30 175

3
   

  نويسيم: توليد خالص داخلی سرانه را می بعداز محاسبۀ توليد خالص داخلی فرمول محاسبۀ

  
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U¾ºHow Â±iHj }²Ii kÃ²¼U SÃ÷μ]   175 5

5
35 1

   

  توانيم آن را محاسبه كنيم برابر است با: با توجه به متغيرهای داده شده بهترين فرمولی كه می »:الف«حل قسمت 

  Â±¶ }²Ii kÃ²¼U Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U kºnHj S¶I¤H ZnIi nj ¾¨ ³jo¶ kÃ²¼U xpnH n¼z¨ ´Ã£¶ ·IÃ]nIi kÃ²¼U xpnH    

  Â±¶ }²Ii kÃ²¼U      175 45 44 175 1 176  

  »:الف«حل قسمت    .210

  
, , , ,ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨ xpnH¾ÄI¶ow ¥°¿TwH xpnH −IÄnkÃÿ¶ oμø  300000000

12 000000
25

   

I«¹M }²Ii k¶Anj ®¨ k¶Anj½  »:ب«حل قسمت  ¥ °¿TwH xpnH   

  , , , , , ,}²Ii k¶Anj −IÄn  80000000 12 000000 68 000000   

  »:الف«حل قسمت    .211

  ³jo¶ Swj nj RI¨¼§v¶ xpnH     2
2000 2 400 800

5
   

Q ¾L{  ¾¹vd²H Æo¤ ÁIÀJIve xpnH¼−  »:ب«حل قسمت  ÁnHkÄj oÃü à½joPw xpnH   

  −¼Q ¾L{   1280 820 2100   

 های غيرديداری به صورت زير محاسبه شده است: ارزش سپرده
  ÁnHkÄjoÃü » ÁnHkÄj joPw xpnH Ì¼μ\¶ à½ ÁnHkÄj à½joPw xpnH  

   1000 180 820   

Â«¹Äk£º  »:پ«حل قسمت  ¾¹vd²H Æo¤ JIve xpnH  RI¨¼§v¶ xpnH tI¹§wH xpnH      

   ÁnHkÄj ½joPwxpnH  ÁnHkÄjoÃü ½joPw xpnH à  à   

  Â«¹Äk£º     1280 800 2000 1000 5080   
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  قيمت بيشتری و در مقابل مقدار تقاضای كمتری دارد. C در مقايسه با نقطۀ B نقطۀ   .212

  روی نمودار تقاضا قرار دارند چون نمودار تقاضا روند يا سير نزولی دارد.  Cو  Bنقاط 

تـوانيم بـه سـؤال  با قرار دادن اعداد فرضی روی محور قيمت و مقدار تقاضا بهتر می توضيحات بيشتر يا تكميلی:

  پاسخ دهيم:

باشد، پـس نقطـۀ  واحد پولی می ۱۰برابر با  Cو قيمت در نقطۀ  ۳۰برابر با  Bبا توجه به نمودار قيمت در نقطۀ 

B .قيمت بيشتری دارد  30 10   

باشد پـس  واحد می ۶۰برابر  Cواحد و مقدار تقاضا در نقطۀ  ۲۰برابر  Bبا توجه به نمودار مقدار تقاضا در نقطۀ 

20  باشد. می Cكمتر از مقدار تقاضا در نقطۀ  Bمقدار تقاضا در نقطۀ  60   

  شود. شود و در مقابل قيمت كاال بيشتر می تر می مقدار تقاضا كم Bبه سمت نقطۀ  Cپس با حركت از نقطۀ 

    
گانه اشاره شده است  yدر متن سؤال  »:الف«حل قسمت    .213 شاخص دهک به صورت جدا

  تر است. كنيم. شاخص دهک كوجكتر مبين توزيع درآمد مناسب هر دو شاخص دهک را محاسبه می

  
´Àj » ´¿º ¦Àj ´¿w Ì¼μ\¶¾÷¶I] Á¯IM ¦Àj kÅnj ¦Àj }iI{ ¾÷¶I] ¸ÃÄIQ ¦Àj kÅnj ³»j » −»H ¦Àj ´¿w Ì¼μ\¶  

20

20
   

  /
 


18 21 39
4 8

3 5 8
   

  
´Àj ¦Àj ´¿w ¾÷¶I] Á¯IM ¦Àj kÅnj 2 ¦Àj }iI{ ¾÷¶I] ¸ÃÄIQ ¦Àj kÅnj ³nI¿a IU −»H ÁIÀ ¦Àj  Ì¼μ\¶ 

10

40
   

  / 
  

21 21
0 8

3 5 7 9 24
   

/چون /0 8 4   تر است. درصد پايين جامعه برای توزيع درآمد مناسب ۴۰درصد باال به  ۱۰باشد پس نسبت  می 8

/چونتر  شاخص دهک بزرگتر مبين توزيع درآمد نامناسب »:ب«حل قسمت  /4 8 0 باشد پـس نسـبت  می 8

  تری دارد. درصد پايين جامعه توزيع نامناسب ۲۰درصد باالی جامعه به  ۲۰

گيرد برابر اسـت  شاخص اصلی كه برای مقايسه وضعيت توزيع درآمد ملی مورد استفاده قرار می »:پ«حل قسمت 

  با نسبت سهم دهک دهم به سهم دهک اول.


