
بارمسؤاالتردیف

جاهای خالی را با عبارت صحیح تکمیل کنید 1
نندیب یم نشوند، متوجه دیشا گرانید که یزمان را کارو کسب یفرصتها.....................هستند یعنی نانیکارآفر  -الف

یها راه ای کند یم عرضه و دیتول یدیجد محصوالت ،........................ و ینوآور با که است یکس نیکارآفر-ب

 کند یم کشف دیتول یبرا یدیجد
نامند یم ...............................د،یکن یم صرف دیتول یبرا شما که را یپول  -ج

.هستند یاقتصاد تیموفق به دلگرم و مطمئن اما هستند ....................... نانیکارآفر -د

1

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

 و چقدر ؟بوده یا زیان ده ؟

تومان ونیلیم 08 انهیماه دیتول یبرا هیاول مواد دیخر
تومان ونیلیم 08  ساالنه اتیمال و یشهردار عوارض و گاز و برق و آب پول

)کارگر 7 مجموعاً (تومان ونیلیم2  کارگر هر ۀانیماه دستمزد

 میلیون تومان088   ساالنه درآمد

1

با توجه به نمودار زیر به سواالت پاسخ دهید : 3

قیمت 058برای رسیدن به تعادل از قیمت  -الف

باید چقدر کاهش یابد ؟  

 چقدر است ؟ 058مقدار مازاد عرضه در قیمت  -ب

ریال درآمد تولیدکنندگان چقدر است ؟058در قیمت  -ت

5/1

مورد مالیات و انواع آن پاسخ دهید :در  4

  حقوق و عوارض گمرکی تابع چه سیاستهایی هستند ؟ -الف

 دو مورد از انواع مالیات بر مصرف را نام ببرید . –ب 

مبنای مالیات بر دارایی چیست و مهمترین نوع مالیات بر دارایی کدام است ؟-پ

5/1

محاسبه کنید :با توجه به جدول زیر ، نرخ بیکاری را  5

جمعیت شاغل جمعیت غیر فعال سال 05جمعیت زیر  جمعیت کل

0788888088888258888788888

 
1

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 1 در ایجاد بی ثباتی و ناامنی در فضای کسب و کار به دو عامل اشاره کنید . 6

میلیون تومان  005به  0088میلیون تومان بود و در خرداد  008مبلغ  00در شهریور  282قیمت پژو 7

 افزایش یافته است ، نرخ تورم آن را محاسبه کنید
1 

 در مورد تورم پاسخ دهید : 8

 دو مورد از دالیل تورم را بنویسید . -الف

 تورم بر تولیدکنندگان چه اثری دارد ؟-ب
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 در رابطه با مسیر تاریخی اقتصاد ایران پاسخ دهید : 9

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

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

 احکام اقتصادی اسالم پایه اقتصاد چه مناطقی شد ؟-پ

 ویژگی عمده اقتصاد ایران در دوره پهلوی چه بود ؟ -ت

2 

 1 مقاوم سازی اقتصاد ایران به چه معناست ؟ 08

 در مورد شاخص دهک پاسخ دهید : 00

باشد ، شاخص دهک چقدر  00و سهم دهک دهم  0و سهم دهک دوم  2اگر سهم دهک اول  -الف

 است؟

میلیارد ریال باشد سهم دهک اول از  08888درصد و درآمد ملی جامعه  0اگر سهم دهک اول  -ب

 درآمد ملی چقدر است ؟

 میلیون نفر باشد ، دهک نهم چند میلیون نفر است ؟ 288اگر جمعیت جامعه  -پ

5/1 

مهمترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی چیست و در این زمینه با چه مشکلی روبرو  02

 )بدون مثال (. هستیم و راه حل آن را بنویسید

 

1 

 در مورد خمس پاسخ دهید :  00

میلیون تومان اضافه آورده است ، او چقدر باید  78فردی بعد از گذشت یک سال ، حدود  -الف

 خمس دهد ؟

 ؟ به چه اموری خمس تعلق می گیرد  -ب

 

2 



 

 در مورد خرید مقایسه ای پاسخ دهید :  00

 ترتیب خرید مقایسه ای را بنویسید .  -الف

 چرا خرید مقایسه ای هزینه بر است ؟ -ب

2 

گیرد و چرا سرمایه گذاری برای تولید کننده د این خرید و فروش سهام در کدام بازار صورت می  05

 بازار با صرفه تر است ؟
1 

 موفق باشید                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




