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کتسبه ها، نمراتی افزون بر نمره م، به تناسب کیفیت پاسخارائه نمودندتمارین محوله در کالس را پاسخ برای دانشجویانی که 
 نمره است. 12مجموع نمرات این امتحان  در این امتحان درنظر گرفته خواهد شد.

 موفق باشید.

 .دیبا جواب کوتاه تنها پاسخ مورد نظر را مشخص کن یهادر پرسشهای با جواب کوتاه: پرسش

 .)برای هر پرسش صرفاً یکی از کلمات صحیح یا غلط را قید نمائید(عبارات صحیح یا غلط را مشخص کنید نمره(  5) .2
 افزایش چاپ پول توسط دولت موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.الف( 
 ای وجود ندارد.مدت چنین رابطهمعکوس وجود دارد، اما در کوتاه در بلندمدت میان تورم و بیکاری رابطهب( 
 دهد.های بخش عمومی را کاهش میگیریاقتصادی در تصمیم ییسیاسی آراء همواره کارا یدوفروشخرج( 
این نوعی شکست در بخش عمومی )دولت( است که برنامه یا فعالیت دولت به سطحی گسترش یابد که هزینۀ د( 

 عی بیشتر از منافع نهایی اجتماعی آن برنامه شود.نهایی اجتما
تیجۀ کنندۀ نمورد انتخاب قرار دارد به نوعی تعیین هایینهاین ایده که فردی که در موقعیت میانی در طیف گزه( 

 شود.نامیده می(« Rent-seeking Behaviorجویانه )رفتار رانت»انتخابات است، با عنوان 

 از موارد زیر مربوط به حوزۀ مطالعاتی اقتصاد خرد است؟ کیکدامنمره(  2. )1
 درآمد خانوارها (د               نرخ تورم    (ج          نرخ بیکاری          (ب              رشد اقتصادی الف(

 
س را خریداری نمودند. پ کنندگان مجموعاً پانصد عدد از آنقیمت یک رایانه دو میلیون ریال بود، مصرف کهیهنگامنمره(  2. )3

کنندگان مجموعاً هزار و پانصد عدد رایانه خریداری کردند. که قیمت رایانه یک میلیون و دویست هزار ریال شد، مصرفاز آن
 کشش قیمتی تقاضا میان این دو قیمت چند است؟)راهنمایی: از روش نقطه میانی، کشش را محاسبه کنید(

 0.215 (د                             0.15 (ج                                   8 (ب                                  4 الف(
 
الف و ب در موقعیتی مبتنی بر جدول پیامدی زیر قصد گزینش یک استراتژی از میان انواع  تولیدی دو بنگاهنمره(  2. )4

. اعداد قید شده در جدول خیرباید برگزینند که قیمت محصول خویش را کاهش دهند یا های ممکن را دارند؛ هر یک استراتژی
دهد، از چه روشی استفاده کدام حالت رخ می تیهاست. برای یافتن اینکه درنهاشده برای این بنگاهپیامدی، سود حاصل

 شود؟و ب برگزیده می شاهد آن خواهیم بود که کدام استراتژی از جانب دو بنگاه الف تیکنیم؟ درنهامی
 گزینند.استقرای رو به عقب، هر دو بنگاه استراتژی کاهش قیمت محصول را برمیالف( 
 گزینند.یافتن استراتژی غالب، هر دو بنگاه استراتژی کاهش قیمت محصول را برمیب( 
 گزینند.استقرای رو به عقب، هر دو بنگاه استراتژی عدم کاهش قیمت را برمیج( 
 گزیند.استراتژی غالب، بنگاه الف استراتژی کاهش قیمت و بنگاه ب استراتژی عدم کاهش قیمت را برمی یافتند( 

 

 
 
 
 
 

در مربوطه را  پاسخ ،یکاف حاتیطور شفاف و با توضبه ریاز موارد ز کیدر هر های تشریحی: های نیازمند پاسخپرسش
 .دیسیبنوپاسخنامه 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.نمره(  3. )5
 الف( علم اقتصاد

 ب( هزینه فرصت
 ج( تولید ناخالص داخلی

 

   بنگاه ب
   کاهش قیمت محصول عدم کاهش قیمت محصول

 کاهش قیمت محصول 2.5 , 5 1 , 6
 عدم کاهش قیمت محصول 3 , 1 3.5 , 2 بنگاه الف
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های اقتصادی( بود. این مدل ساده ای تبیین شده، نمودار جریان مدور )یا همان چرخۀ فعالیتهای پایهیکی از مدلنمره(  1. )6

 یید. )تذکر: نیاز به افزودن بخش بازارهای مالی نیست.(نمارا با فرض وجود دولت رسم 
 
را دارد. همچنین فرض کنید یک  هرسالبرنج در تن  4میز یا  21فرض کنید یک نیروی کار در ایران توانایی تولید نمره(  1. )7

تن برنج در سال را دارد. اگر در هر یک از این کشورها تنها یک نیروی کار  2میز یا  8نیروی کار در کشور امارات، توانایی تولید 
 های زیر پاسخ دهید:وجود داشته باشد، به پرسش

 نمودار رسم کنید.الف( منحنی امکانات تولید برای دو کشور را در یک 
 ب( هزینۀ فرصت یک میز در ایران چقدر است؟

 د( کدام کشور در تولید میز از مزیت نسبی برخوردار است؟
 ه( هر یک از کشورهای ایران و امارات باید در تولید کدام محصول تخصص پیدا کنند؟

 

های هادهۀ بروز شرایطی، قیمت یکی از نواسطبهستیم. ای روبرو هفرض کنید در بازار بستنی با موقعیت تعادلی اولیهنمره(  1. )8

و  ۀ بروز این شرایط را با رسم نمودارهای عرضهواسطبهیابد. تغییر در وضعیت تعادلی تولید بستنی )مثالً شکر( افزایش می

 ای(تقاضا توضیح دهید.)راهنمایی: تحلیل ایستای مقایسه
 
 کل کشور به شرح زیر است: 2394ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  15ماده نمره(  2. )9

 یهاتوسط شرکت یداخل یخودرو سوار یدممنوع است. خر یخارج یهرگونه خودرو سوار یدخر»
ها و و در خصوص وزارتخانه یاسقاط یامازاد  یصرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروها یدولت

 .مقررات مجاز خواهد بود یتبا رعا یسوار یوج خودروهاحداکثر به تعداد خر یمؤسسات دولت
 «خواهد بود. رانیوزئتیه ییدـ موارد استثناء با تأ تبصره

 یوانتوسط د یسوار یدستگاه خودرو 65 یدمحاسبات کشور با خر یواند یشنهادبه پ 2394/ 8/ 27در جلسه  رانیوزئتیه
 موافقت کرد. 2394بودجه  ییمحاسبات بدون لحاظ شروط ضوابط اجرا

 قانون اساسی نیز به شرح زیر است: 55متن اصل 
 ییاهدولتی و سایر دستگاه یها، شرکتها،مؤسساتوزارتخانه یهادیوان محاسبات به کلیه حساب»

یدگی یا دارد رسکنند به ترتیبی که قانون مقررمیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می
ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به نماید که هیچ هزینهمی حسابرسی

آوری و ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه رابرابر قانون جمعرسیده باشد. دیوان محاسباتمصرف
د. این نماینظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم میگزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام

 «باید در دسترس عموم گذاشته شود.زارشگ
کنید؟ چه نظری راجع به با کنار هم گذاردن موارد سه گانۀ فوق و از منظری اقتصادی، اقدام هیأت وزیران را چگونه تحلیل می

 دارید؟ کل کشور 2394قانون بودجه سال  ییضوابط اجرا 15تبصرۀ ماده 
 
 

انتقاد وزیر مربوطه چیست؟ آیا با نظر وی ی از جراید منتشر شده است. نظر شما راجع به در یکاخیراً خبر زیر  نمره( 2) .20

نظر خویش را براساس مطالب ارائه شده در  مطلوب است برخوردار نیست بلکه چندانی از اهمیتیا مخالف شما  موافقنظر ) موافقید یا مخالف؟ چرا؟

 بپردازید.( خودنظر کالس مستدل کرده و به توجیه 
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و تالش  هاقرار گرفت، ضرورت تأکید یا گفتمان سازیبا درنظرگرفتن مباحثی که در کالس ارائه شد و مورد بحث نمره(  1. )22
د در چیست؟)راهنمایی: با توجه به وجو« ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی»و « اقتصاد مقامتی»مقوالتی چون  در راستای تحقق
 های موجود در یک کشور پاسخ دهید.(ها یا خرده نظامارتباط میان نظام

 


