
 

 (99)سراسری  ( اعالعات ارائِ شذُ در جذٍل زیر، هرتَط تِ یک جاهعِ فرضی است، تا تَجِ تِ هٌذرجات جذٍل:1

                           الف( حجن پَل هَجَد یا ًقذیٌگی ایي جاهعِ، چقذر است؟                                                       

                             ب( هیساى شثِ پَل آى چیست؟                                                                                              

 ج( هیساى سپردُ پس اًذاز ایي جاهعِ، کذام است؟

 ٍاحذ 1450 ارزش پَلی حساب ّای قرض الحسٌِ 1

 ٍاحذ 2200 ارزش پَلی هجوَع اسکٌاس ّا 2

 ٍاحذ 1500 ارزش پَلی هَجَدی سپردُ ّای دیذاری ٍ غیردیذاری هردم 3

 ٍاحذ 350 ارزش پَلی هَجَدی حساب ّای جاری هردم 4

1 ارزش هعادل هسکَکات در دست هردم 5

5
 هَجَدی حساب ّای جاری هردم  

 ٍاحذ 480 هَجَدی سپردُ  ّای هذت دار هردم 6

 

 760ج(    2600ب(    5022( الف( 2                                         670ج(    2060ب(    5022( الف( 1

 670ج(    2600ب(    5220( الف( 4                                         760ج(    2060ب(   5220( الف( 3

                                       ( تا تَجِ تِ اعالعات جذٍل فرضی:2

                            الف( حجن شثِ پَل چقذر است؟                                                                                                   

                                                                        ب( هیساى سپردُ ّای هذت دار در ایي جاهعِ کذام است؟               

                      ج( ارزش ًقذیٌگی تیاًگر چِ عذدی است؟                                                                                          

 د( ارزش سپردُ ّای غیردیذاری چقذر است؟

 750000د(             2700000ج(             350000ب(             750000( الف( 1

 1100000د(             4650000ج(              900000ب(           1450000( الف( 2

 1100000د(             4650000ج(             900000ب(             750000( الف( 3

 750000د(              2700000ج(            350000ب(            1450000( الف( 1

است. تا تَجِ تِ ایي اعالعات، تِ ترتیة هیساى  B( جذٍل زیر تیاًگر آهاری از ٍضعیت پَلی ٍ تاًکی کشَر 3

   سپردُ ّای پس اًذاز، شثِ پَل ٍ ًقذیٌگی در ایي کشَر کذام است؟

 هیلیارد دالر 4790 –هیلیارد دالر  2361 –هیلیارد دالر   806/4( 1

 هیلیارد دالر 4590 –هیلیارد دالر  2561 –هیلیارد دالر  804/6( 2

 هیلیارد دالر 4790 –هیلیارد دالر  2561 –هیلیارد دالر  804/6( 3

 هیلیارد دالر 4590 –هیلیارد دالر  2361 –هیلیارد دالر  806/4( 4

 

 

 700000 ارزش اسکٌاس ّا

 400000 ارزش سپردُ ّای پس اًذاز

 550000 ارزش هسکَکات

 2700000 ارزش هجوَع پَل ٍ شثِ پَل

 700000 ّای جاری هردمارزش سپردُ 

 هیلیارد دالر 891 هیساى  اسکٌاس 

هجوَع سپردُ ّای دیذاری ٍ 

 غیردیذاری

 هیلیارد دالر 2138

 هیلیارد دالر 797 هیساى سپردُ ّای جاری

2 هیساى سپردُ ّای هذت دار

3
 هثلغ سپردُ ّای پس اًذاز 

 هیلیارد دالر 341 هثلغ هسکَکات

 هیلیارد دالر 1220 هثلغ سپردُ ّای قرض الحسٌِ

                رواقیاستاد  *                                     اقتصاد *
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 ( تا تَجِ تِ جذٍل فرضی زیر تِ ترتیة:                                                          4

                                                                                الف( حجن پَل یا هیساى ًقذیٌگی در ایي جاهعِ چقذر است؟  

 ّای هذت دار را حساب کٌیذ.                                                                                                    هیساى سپردُ  ب(

                             ج( هیساى شثِ پَل چقذر است؟                                                                                                   

 د( هَجَدی حساب ّای جاری افراد تیاًگر چِ عذدی است؟

1 )869000 – 126000 – 425000 – 190000 

2 )795000 – 330000 – 520000 – 425000 

3 )869000 – 330000 – 520000 – 185000 

4 )795000 – 126000 – 425000 - 204000 

 چِ   است. چٌاى  شذُ  فرضی یک جاهعِ   ًصیة یکساى   در عَل  است کِ درآهذی  زیر تیاًگر اقالم   ( جذٍل5

 هیلیَى ًفر تاشذ. در ایي صَرت: 50جوعیت کل جاهعِ 

              الف( کذام ردیف جذٍل، قیوت خذهات سرهایِ ٍ کذام ردیف، اجارُ تْا یا ٍجَُ هرتَط تِ اجارُ است؟  

                                ب( درآهذ هلی ایي جاهعِ چقذر است؟   

                                                                                                                         ج( درآهذ سراًِ آى کذام است؟   

  د( هفَْم ٍ هعٌای سراًِ چیست؟

 

 

 فرد در هیساى درآهذ ٍ تَلیذ آى جاهعِد( سْن هتَسظ ّر          69/40ج(          3470ب(           1ٍ   6( الف: 1

 د( سْن هتَسظ ّر فرد در درآهذ جاهعِ        53/32ج(          3470ب(           1ٍ  6( الف: 2

 د( سْن هتَسظ ّر فرد در درآهذ جاهعِ         69/40ج(          2666ب(           6ٍ  1( الف: 3

 د( سْن هتَسظ ّر فرد در هیساى درآهذ ٍ تَلیذ آى جاهعِ        53/32ج(         2666ب(            6ٍ  1( الف: 4

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاحذ پَلی 136000 اسکٌاس ّا 

 ٍاحذ پَلی 118000 هسکَکات

 تراتر اسکٌاس ّا 1/5 سپردُ ّای پس اًذاز

 ٍاحذ پَلی 95000 سپردُ ّای قرض الحسٌِ

 ٍاحذ پَلی 190000 سپردُ ّای دیذاری

 ٍاحذ پَلی 520000 هجوَع سپردُ ّای دیذاری ٍ غیردیذاری

 ارزش اقالم ردیف

 789 درآهذ صاحثاى سرهایِ  1

1 درآهذ صاحثاى هشاغل آزاد 2

3
 4ٍ  3ردیف ّای  

 284 سَد شرکت ّا ٍ هَسسات 3

 643 دستوسد ّا 4

1 حقَق تگیراى درآهذ 5

4
 1ٍ  6ردیف   

 355 درآهذ صاحثاى اهالک ٍ هستغالت 6
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هرتَط تِ یک سال اعضای یک جاهعِ فرضی تَدُ ٍ جوعیت کل ایي « اقالم هختلف درآهذی»( جذٍل زیر هثیي 6

 هیلیَى ًفر هی تاشذ. در ایي صَرت: 80جاهعِ 

جاهعِ چٌذ هیلیارد ریال است؟ الف( درآهذ هلی ایي 

ب( هعٌا ٍ هفَْم سراًِ چیست؟                             

ج( کذام  ردیف  جذٍل  تِ  ترتیة ، قیوت  خذهات 

سرهایِ ٍ اجارُ تْا است؟                                        

د( درآهذ سراًِ ایي جاهعِ چٌذ ریال است؟                 

 تِ تفکیک هحاسثِ شذُ است. 6ٍ  3: درآهذ کارهٌذاى ٍ کارگراى هَضَع ردیف ّای قاتل تَجِ

 56 , 310/  25د(                  5 – 1ج(                    ب( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ از هیساى تَلیذ آى جاهعِ          5400/  5( الف( 1

 56 ,  310/  25د(                   1 – 5ج(     ب( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ از هیساى تَلیذ یا درآهذ آى جاهعِ          4050/  5( الف( 2

 50 ,  631/  25د(                   5 – 1ب( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ از هیساى تَلیذ یا درآهذ آى جاهعِ      ج(         4050/  5( الف( 3

 50 , 631/  25د(                   1 – 5ب( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ از هیساى درآهذ آى جاهعِ                   ج(        5400/   5( الف( 4

( جذٍل زیر، تیاًگر اقالم درآهذی است کِ در عَل یکسال ًصیة یک جاهعِ فرضی شذُ است. چٌاًچِ جوعیت 7

رت:                                                                                          هیلیَى ًفر تاشذ. در ایي صَ 50کل ایي جاهعِ: 

                                                                                                          الف( کذام ردیف جذٍل، قیوت خذهات سرهایِ ٍ کذام ردیف، اجارُ تْا یا ٍجَُ هرتَط تِ اجارُ است؟                                    

                          ب( درآهذ هلی ایي جاهعِ، چقذر است؟                                                                                            

                                                                                                                                ج( درآهذ سراًِ آى کذام است؟          

                      د( هفَْم ٍ هعٌای سراًِ چیست؟                                                                                                 

 تِ تفکیک هحاسثِ شذُ است. 5ٍ  4قاتل تَجِ: درآهذ کارهٌذاى ٍ کارگراى هَضَع ردیف ّای 

 

 

 

 

 آى جاهعِد( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ در هیساى درآهذ یا تَلیذ      13728ج(    68640ب(     6ٍ ردیف  1( الف( ردیف: 1

 د( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ در هیساى تَلیذ ٍ درآهذ آى جاهعِ     12738ج(   68640ب(     1ٍ ردیف  6( الف( ردیف: 2

 د( سْن هتَسظ ّر فرد جاهعِ در هیساى تَلیذ آى جاهعِ     13728ج(   64860ب(   6ٍ ردیف  1( الف( ردیف: 3

 ر فرد جاهعِ در هیساى درآهذ آى جاهعِ د( سْن هتَسظ ُ      12738ج(   64860ب(   1ٍ ردیف  6( الف( ردیف: 4

 هیلیارد ریال 960 درآهذ صاحثاى سرهایِ  1

2 درآهذ صاحثاى هشاغل آزاد 2

5
 5ٍ 1هجوَع ردیف ّای  

 درصذ درآهذ صاحثاى سرهایِ 80 درآهذ حقَق تگیراى 3

 6ٍ  3ّای درصذ هجوَع ردیف  50 سَد شرکت ّا ٍ هَسسات 4

 هیلیارد ریال 745 درآهذ صاحثاى اهالک ٍ هستغالت 5

1 دستوسد ّا 6

2
 درآهذ صاحثاى هشاغل آزاد  

 ارزش اقالم درآهذی ردیف

 هیلیارد ریال 9897 درآهذ صاحثاى سرهایِ  1

1 درآهذ صاحثاى هشاغل آزاد 2

3
 6ٍ  1هجوَع درآهذ ردیف ّای:  

2 سَد شرکت ّا ٍ هَسسات 3

3
 صاحثاى سرهایِ درآهذ 

 هیلیارد ریال 6442 دستوسد ّا 4

1 درآهذ حقَق تگیراى 5

5
 6ٍ 4هجوَع درآهذ ردیف ّای:  

 هیلیارد ریال 8856 درآهذ صاحثاى اهالک ٍ هستغالت 6
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