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 1399ت کنکور ارشد مدیری – نامه تشریحی اقتصاد خرد و کالن پاسخ

 با منابع موجود در جامعه تولید کرد چه نامیده می شود؟  منحنی که حداکثرترکیبات مختلف کاالها را می توان .96

 (: امکانات مصرف4 (: امکانات تولید3 (: قرارداد تولید2 (: عرضه1

تواند  یباشد که جامعه م یم yو  x یکاال 2از  باتیحداکثر ترک یمکان هندس د،یامکانات تول یمنحن: پاسخ تشریحی

از آنجا که این  .دینما دیآن را تول فعلی جامعه یدیتول ینهاده  ایامکانات  ایو  یبا توجه به سطح محدود تکنولوژ

 (3جواب: گزینه ) د.باشمنحنی معرف حداکثر میزان تولید محصوالت است، به منحنی سر حد تولید نیز مشهور می

 ی اصلی تخصیص منابع جامعه چیست؟در نظام اقتصاد آزاد، تعیین کننده .97

 (: دستورات ارادی2 سم بازارمکانی(: 1

 (: مصرف کنندگان4 (: تولیدکنندگان3

 یدخالت دولت در آن محدود م (،بازار اینشده  یزیبرنامه ر ای یدار هیسرمادر نظام اقتصادی آزاد )اسخ تشریحی: پ

 .خود را دارد یباشد و به دنبال آن بازار کارآمد

-نییتع دیتول یهانهاده متیق نیباشد و همچنیشده م دیمحصول تول یکنندهنییتع بازار ،یدنظام اقتصا نیدر ا تذکر:

 (1جواب: گزینه ) باشد. ی( محصول مدیتول یبرهیسرما ای دیتول ی)کاربر دیتول ینحوه یکننده

 کشش قیمتی عرضه بزرگ تر از یک به چه معنی است؟ .98

 (: کاال باکشش2 (: کامال باکشش1

 (: کاال با کشش واحد4 کم کشش (: کامال3

صورتی که اندازه ها دسته بندی نماییم. دری آنی کشش قیمتی عرضهتوان براساس اندازهکاالها را میپاسخ تشریحی: 

 (2جواب: گزینه ) باشد، اصطالحا به آن کاال، کاالی باکشش می گویند. 1تر از ی کشش بزرگ

 کند؟ری میبا گذشت زمان، کشش قیمتی عرضه چه تغیی .99

 (: به سمت یک میل می کند.2 (: به سمت صفر میل می کند.1

 (: بزرگتر می شود.4 (: کوچکتر می شود.3

از عوامل تاثیرگذار بر کشش قیمتی عرضه می توان از عامل زمان نام ببریم. در صورت افزایش بازه پاسخ تشریحی: 

افقی نزدیک تر و کشش قیمتی عرضه افزایش می یابد.  ی زمانی، تولید انعطاف پذیر تر و منحنی عرضه به حالت

 (4جواب: گزینه )

 مقدار خرید یا مصرف هر کاال به کدام عامل بستگی دارد؟ .100
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 (: فقط نسبت قیت ها و درآمد2 فقط مطلوبیت نهایی(: 1

 (: مطلوبیت نهایی و قیمت کاال4 (: فقط مطلوبیت نهایی درآمد3

اری تعادل مصرف کننده، برابری مطلوبیت نهایی پولی کاالها با یکدیگر می شرط الزم جهت برقرپاسخ تشریحی: 

 (4جواب: گزینه ) باشد.

yx x x x
xy

y y y x y

MUP MU P MU
E : MRS

P MU P P P
      

 کنند؟نمیتولیدکنندگان، در کدام منطقه تولید، تولید  .101

 (: دو و سه4 (: یک و دو3 (: سه2 (: دو1

ناحیه تقسیم بندی می شود. قابل ذکر است که  3بع تولید به در کوتاه مدت، نواحی تولید بر طبق توا پاسخ تشریحی:

هیچ تولیدکننده ای در ناحیه ی سوم به دلیل منفی شدن تولید نهایی عامل متغیر تولید و در نتیجه نزولی شدن تابع 

 (2جواب: گزینه ) فعالیت نخواهد کرد.تولید کل، 

L  : ناحیه سوم تولید LMP TP    

 د اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا چیست؟واح .102

 (: واحد ندارد.4 (: تعداد3 (: ریال2 (: ارزش1

باشد که بر یکی از عوامل تمایز دو مفهوم شیب منحنی تقاضا و کشش قیمتی تقاضا این موضوع می پاسخ تشریحی:

نه واحد اندازه گیری می خالف شیب منحنی تقاضا، کشش قیمتی تقاضا بر طبق فرمول آن، آشکار است که فاقدهرگو

 (4جواب: گزینه ) باشد.

  

d d d
d x x x
p

x x x

% Q Q P dQ P
E

% P P Q dP Q

 
    

 
  

 شکل منحنی های هزینه به کدام منحنی ها بستگی دارد؟ .103

 (: سود4 (: تقاضا3 (: عرضه2 (: تولید1

آشکار است که  باشند، به بیان دیگرمعکوس یکدیگر می دو مفهوم تولید و هزینه در عملدر اقتصاد، پاسخ تشریحی: 

 (1جواب: گزینه ) هیچ تولیدی در اقتصاد صورت نمی پذیرد مگر اینکه نهاده های تولید در راستای آن هزینه گردند.

L

L

L

TVC TP

AVC AP

MC MP





 

  

 برابری قیمت با کدام مورد، سود بنگاه رقابت کامل را حداکثر می نماید؟ .104

 (: هزینه متوسط تولید4 (: هزینه نهایی تولید3 (: تقاضا2 (: عرضه1
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نقطه ی تعادل بنگاه معرف نقطه ای می باشد که در آن نقطه، سود بنگاه حداکثر می گردد. در تمامی پاسخ تشریحی: 

ی نهایی بنگاه می باشد، اما در بازاررقابت کامل بازار ها شرط الزم برقراری تعادل، برابری درآمد نهایی بنگاه و هزینه

 ف می گردد:ید نهایی و قیمت بنگاه رقابت کامل، شرط الزم برقراری تعادل به صورت زیر تعربه دلیل برابری درآم

 (3جواب: گزینه )

xE : P MR MC   
 نوع کاال در بازار رقابت کامل کدام است؟ .105

 (: ضروری4 (: لوکس3 (: ناهمگن2 (: همگن1

نا که، در بازار رقابت به این مع امل، اصل همگنی است.رقابت ک بازار دریکی ازاصول حاکم و خاص پاسخ تشریحی: 

رقابت  از این رو در بازار باشند،نمیکامل کاالهای عرضه شده کامال مشابه )همگن( می باشد و قابل تمایز با یکدیگر 

 (1جواب: گزینه ) اثر تبلیغات صفر بوده و فعالیت های بازاریابی هیچ گونه معنایی ندارد. کامل،

 داز و مالیات چه می گویند؟به پس ان .106

 (: سرمایه گذاری4 (: مخارج مصرفی3 (: نشت2 (: تزریق1

مالی اقتصاد کالن گردد را اصطالحا، نشت که باعث خروج نقدینگی از چرخه ی هر جریان پولی  پاسخ تشریحی:

 ی نماییم:بخشی تابع نشت را می توان به صورت زیر معرف 4)هرز، تراوش، برداشت( می نامند. در مدل 

S : نشت  NT M    

 (2جواب: گزینه )

 است؟ GDPو  GNPکدام مورد بیانگر تفاوت  .107

 (: شاخص قیمت ها2 استهالک(:1

 (: خالص درآمد عوامل تولید از خارج4 (: مالیات های غیر مستقیم3

  پاسخ تشریحی:

GNP GDP A ;  A :    خالص درآمد عوامل تولید از خارج 

 (4جواب: گزینه )

 دهد؟کدام مورد نرخ تورم را نشان می .108

 (: نرخ رشد قیمت ها2 (: رشد نسبت قیمت ها1

 (: نرخ رشد تولید به قیمت ثابت4 (: نرخ رشد شاخص قیمت هاف3

، محاسبه ی نرخ تورم است. تورم در واقع برابر با میزان درصد یکی از کاربردهای شاخص قیمت ها پاسخ تشریحی:
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 (3جواب: گزینه ) باشد.یرات )نرخ رشد( شاخص قیمت ها میتغی

t t

t

P P
P

P






 1

1

100 

 در شاخص السپیرز، الگوی مصرفی یا سبد مصرفی مربوط به کدام سال است؟ .109

 (: ضروری4 (: لوکس3 (: ناهمگن2 (: همگن1

طول زمان ثابت فرض می نماید،  السپیرز در فرمول خود در واقع الگوی مصرف، مصرف کننده را در پاسخ تشریحی:

 (1جواب: گزینه ) بنابراین در فرمول السپیرز وزن به کار رفته در واقع همان میزان استفاده در سال پایه می باشد.

t

t

Q P
L

Q P









 

 دستمزد حقیقی برابر کدام مورد است؟ .110

 یم بر نرخ تورم(: دستمزد واقعی تقس2 (: دستمزد واقعی تقسیم بر شاخص قیمت ها1

 (: دستمزد اسمی تقسیم بر نرخ تورم4 (: دستمزد اسمی تقسیم بر شاخص قیمت ها3

، دستمزد و ... را ابتدا صرف، سرمایه گذاری، تولید، درآمدتوان هر مقدار متغیر مانند مدر اقتصاد می پاسخ تشریحی:

کردن آن ها بر یک شاخص قیمت مناسب مقدار با تقسیم  اسمی( محاسبه نماییم، سپس –به قیمت همان سال )جاری 

از آن متغیر حذف شده است. جهت  ین شکل اثر افزایش قیمت و تورمآن را به قیمت سال پایه بدست آورد که بد

 توان از فرمول زیر استفاده نماییم:حقیقی سازی هر متغیری می

N
R

X
X

p
  

 (3جواب: گزینه ) 

 ال پایه برابر با کدام است؟شاخص قیمت در س .111

 10000(: 4 100(: 3 1(: 2 (: صفر1

 100در سال پایه، همواره در تمامی شرایط اقتصادی )رکودی / تورمی( تمامی شاخص ها برابر با  پاسخ تشریحی:

 (3جواب: گزینه ) می باشد.

 حاصل ضرب پایه پولی در ضریب تکاثری پول کدام است؟ .112

 (: تقاضای پول4 (: شبه پول3 (: عرضه پول2 (: نقدینگی1

ضریب  را از حاصل ضرب پایه پولی در ، حجم پول در گردش )عرضه ی پول(در اقتصاد کالن پاسخ تشریحی:

SM                                                                                    بدست می آورند. (aتکاثری پولی) a.H 

 (2جواب: گزینه )
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 کند؟با افزایش نرخ ذخیره ی قانونی، ضریب تکاثری پول )سپرده( چه تغییری می .113

 (: کاهش2 (: افزایش1

 (: قابل اظهار نظر نیست.3 (: بدون تغییر3

یر و فرمول زیر محاسبه می گردد. قابل ذکر است که متغ 3ثر پول )سپرده( به وسیله ی ضریب تکا پاسخ تشریحی:

 (2 نهیجواب: گز)  متغیر رابطه ی عکس دارد. 3ریب تکاثر پول با هر ض

d

d

c
a ; rr a

c er rr


  

 

1
  

 تواند موجب عدم تعادل در بازار پول شود؟کدام مورد می .114

 (: افزایش درآمد ملی2 (: افزایش تقاضای پول1

 (: تعیین دستوری نرخ بهره4 (: کاهش عرضه ی پول3

که در بازار پول نرخ بهره به صورت دستوری و مقداری مخالف مقدار تعادلی بازار تعیین  در صورتی پاسخ تشریحی:

 (4 نهیجواب: گز) گرد، موجب برقراری عدم تعادل در بازار می شود.

 تقاضای سوداگر پول به کدم متغیر بستگی دارد؟ .115

 (: درآمد ملی4 (: نرخ تورم3 (: نرخ ارز2 (: نرخ بهره1

ق نظریه تقاضای پول کینز، تقاضای سوداگری پول تابعی عکس از نرخ بهره بوده و به صورت بر طب پاسخ تشریحی:

 زیر تعریف می گردد:
spM L L.r f (r )    

 (1 نهیجواب: گز) 

  

https://telegram.me/eghtesad_gorgani


 

 6 (https://telegram.me/eghtesad_gorgani) 9139مدیریت  کنکور –پاسخ نامه ی درس اقتصاد خرد و کالن 
 

 

 اندر احواالت سواالت امسال 

و  حسن نظری طرح شدندآقای دکتر مجناب به مانند سال های قبل سواالت امسال نیز بر مبنای کتاب استاد بزرگوار، 

ی قابل تامل در خصوص سواالت کنکور امسال، نکته  ارای نکته ی خاص یا ابهامی نبودند.یک از سواالت دهیچ 

و دلیلی به جز خواست طراح  باشد، که این حقیقت هیچ توجیهتست می 20عدم وجود یک تست محاسباتی در میان 

است در امید  و یاری رساندن هر چه بیشتر به دانشجویان محترم در شرایط کنونی جامعه نخواهد داشت.به همراهی 

در قسمت اقتصاد  خصوصسواالت ببودجه بندی  طرح سوال و همچنین اینگونه بد سلیقگی در های آتی شاهدسال

سال گذشته ی خود، یعنی پراکندگی و طرح سوال از تمامی فصول  2ی  به رویهو محترم و طراح عزیز  کالن نباشیم

عدالتی تمام در حق دانشجویانی یک بی نمادی کامل از ، چرا که رویه ی امسال تا حقی از کسی ضایع نشود بازگردد

 .بودندداده  اختصاصبرای این درس  یقابل توجه که وقت و انرژیبود 

جزوه ی کالسی تمامی نکات و  نشدم و عزیزمل دیگر نیز شرمنده ی دانشجویان خداوند متعال را شاکرم که یک سا

 سواالت کنکور را پوشش داده بود. 

 را مشاهده نمایند: امسال سواالت کنکور دقیق دانشجویان عزیز می توانند، در جدول زیر بودجه بندیدر ادامه، 

 اقتصاد کالن اقتصاد خرد

 تعداد سوال شماره فصل تعداد سوال شماره فصل

 1 1فصل  1 0فصل 

 5 2صل ف - 1فصل 

 - 3فصل  3  2فصل

 4 4فصل  1 3فصل

 - 5فصل  1 4فصل 

 - 6فصل  2 5فصل 

 - 7فصل  2 6فصل 

 - 8فصل  - 7فصل 

 - 9فصل   

 

                ارادتمند شما عزیزان   

          9139 مرداد – علی رضا گرگانی
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