
بارمسؤاالتردیف

جاهای خالی را با عبارت صحیح تکمیل کنید  1

آفرین باشد باید مهارت های ......................... داشته باشد تا بتواند با رکسی که می خواهد کا -الف

 جمع کردن عوامل مختلف کاال یا خدمتی را تولید کند .

 .کنند یم هماهنگ و تیریمد ییکارا شکل به را منابع.................................. یعنی  -ب

 کند محاسبه را شیدرآمدها و ها نهیهز دیبا .................... ، یبرا موفق نیکارآفر کی -ج

شراکت کسب و کاری متعلق به دو نفر و یا بیشتر که ........................................... نامیده می شود .-د

1

محاسبه کنید این کارگاه با توجه به ارقام زیر که مربوط به هزینه ها و درآمدهای یک شرکت است ،  2

 و چقدر ؟ماهانه سود ده بوده یا زیان ده ؟

تومان ونیلیم 06 انهیماه دیتول یبرا هیاول مواد دیخر

تومان ونیلیم 166  ساالنه اتیمال و یشهردار عوارض و گاز و برق و آب پول

)کارگر 4 مجموعاً (تومان ونیلیم5/2  کارگر هر ۀانیماه دستمزد

 میلیون تومان766   ساالنه درآمد

1

 با توجه به نمودار زیر به سواالت پاسخ دهید : 3

چه مازاد یا کمبودی وجود دارد ؟  466در قیمت  -الف

ریال چند کیلو کمبود یا مازاد  166در قبمت  -ب

 وجود دارد ؟ 

ریال درآمد تولیدکنندگان چقدر 066در قیمت  -پ

است ؟ 

5/1

در مورد مالیات و انواع آن پاسخ دهید : 4

 مالیات بر ارزش افزوده چگونه گرفته می شود ؟  -الف

 فواید مالیات بر ارزش افزوده را بنویسید .  –ب 

حقوق و عوارض گمرکی بر چه مبنایی تعیین می شود ؟-پ

5/1

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 در مورد بیکاری پاسخ دهید : 5

 بیکاری بر بودجه دولت چه اثری دارد ؟-الف

 بیکاری ساختاری چیست ؟-ب

 جدول زیر ، نرخ بیکاری را محاسبه کنید :با توجه به -پ

 جمعیت شاغل جمعیت غیر فعال سال 12جمعیت زیر  جمعیت کل

1706666 026666 546666 1666666 

 

 

2 

میلیون تومان  182به  1466میلیون تومان بود و در خرداد  116مبلغ  99در شهریور  560قیمت پژو 6

 محاسبه کنیدافزایش یافته است ، نرخ تورم آن را 
1 

 در مورد سیاست های پولی پاسخ دهید : 7
 چرا دولت ها در زمان تورم سیاست انقباضی را در پیش می گیرند ؟ -الف

 سیاست های انقباضی را کدام نهاد اجرا می کند ؟-ب

 اوراق مشارکت جزو کدام نوع از سیاست های پولی است ؟ فروش-پ

5/1 

 1 اروپایی شد ؟چه عواملی باعث رشد کشورهای  8

 در رابطه با مسیر تاریخی اقتصاد ایران پاسخ دهید : 9

 چرا دولت های اواخر صقویه نتوانستند جریان نوسازی را آغاز کنند ؟ -الف

 چرا در دوره قاجار ایران فرصت طالیی خود را برای پیشرفت از دست داد ؟ -ب

 افزود ؟چه حادثه ای در دوران پهلوی بر بیماری های اقتصادی -پ

 دو مورد از اقدامات مذهبی و ملی را برای مقابله با حرکت های دولت های قاجار بنویسید-ت

2 

 در مورد شاخص دهک پاسخ دهید : 11

باشد ، شاخص دهک چقدر  00و سهم دهک دهم  4و سهم دهک دوم  0اگر سهم دهک اول  -الف

 است؟

میلیارد ریال باشد سهم دهک اول از  96666درصد و درآمد ملی جامعه  5اگر سهم دهک اول  -ب

 درآمد ملی چقدر است ؟

 میلیون نفر باشد ، دهک نهم چند میلیون نفر است ؟ 186اگر جمعیت جامعه  -پ

5/1 

 1 چرا گاهی اقتصاددانان به جای اختالف درآمدی ، اختالف هزینه ای را محاسبه می کنند ؟ 11



 

 در مورد خمس پاسخ دهید :  15

میلیون تومان اضافه آورده است ، او چقدر باید  46فردی بعد از گذشت یک سال ، حدود  -الف

 خمس دهد ؟

 پرداخت می کنند ؟عنوانی و به چه کسانی چه خمس را به  -ب

2 

در خرید هوشمندانه ، ویژگی های کاالی هدف که می تواند برای ما مهم باشد به چند دسته تقسیم  10

 می شود ؟
1 

 1 خرید مقایسه ای به چه نکته مهمی باید توجه داشت ؟برای  14

 1 دو مورد از مزایا و دو مورد از معایب سرمایه گذاری کوتاه مدت را بنویسید . 12

 موفق باشید                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


