
بارمسؤاالتردیف

جاهای خالی را با عبارت صحیح تکمیل کنید 1
اند ناتوان آن ۀمشاهد از گرانید که دارند کار و کسب یها فرصت دنید یبرا نان..................یکارآفر  -الف

کارش آغاز در که بداند و باشد داشته کارش و کسب یانداز راه یبرا را الزم.............................دیبا نیکارآفر -ب

 شود رو روبه تیموفق عدم ای کمتر تیموفق با است ممکن
دیآور یم دست ...................به خود، محصوالت فروش با شما  -پ

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

1

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

 و چقدر ؟بوده یا زیان ده ؟

تومان ونیلیم 07 انهیماه دیتول یبرا هیاول مواد دیخر
تومان ونیلیم 07  ساالنه اتیمال و یشهردار عوارض و گاز و برق و آب پول

)کارگر 5 مجموعاً (تومان ونیلیم3   کارگر هر ۀانیماه دستمزد

 میلیون تومان077   ساالنه درآمد

1

با توجه به نمودار زیر به سواالت پاسخ دهید : 3

ریال درآمد تولیدکنندگان چقدر است ؟377در قیمت  -الف

 ریال چه مازاد یا کمبودی داریم؟ 377در قیمت -ب
5/1 ریال چند کیلو مازاد یا کمبود داریم ؟ 077در قیمت -پ

و انواع آن پاسخ دهید :در مورد مالیات  4

 منظور از مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟  -الف

 مالیات بر مصرف چیست؟  –ب 

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

5/1

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

جمعیت شاغل فعالجمعیت غیر  سال 05جمعیت زیر  جمعیت کل

0007777057777057777077777

 
1

ایران اسالمی جمهوری

تهران شهر پرورش آموزش و اداره

منطقه پرورش و آموزش تهران41اداره



 1 دو مورد از دالیل بیکاری و فقر را از نظر تولیدکنندگان بنویسید . 6

 در مورد سیاست های پولی پاسخ دهید : 7

 چرا دولت ها در زمان تورم سیاست انقباضی را در پیش می گیرند ؟ -الف

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

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

5/1 

میلیون تومان  025به  0077میلیون تومان بود و در خرداد  07مبلغ  99قیمت سمند در شهریور  8

 افزایش یافته است ، نرخ تورم آن را محاسبه کنید .
1 

 دهید : در رابطه با مسیر تاریخی اقتصاد ایران پاسخ 9

 کدام دستاوردهای اقتصادی در دوران پهلوی نتوانست ایران را از ضعف ساختاری رهایی دهد ؟-الف

 وقف نامه های باقیمانده از زنان مسلمان چه چیز را نشان می دهد ؟ -ب

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

 برای مقابله با حرکت های دولت های قاجار بنویسیددو مورد از اقدامات مذهبی و ملی را -د

2 

 1 برای عبور از مشکالت اقتصادی در دوران کنونی چه باید کرد ؟  11

 در مورد شاخص دهک پاسخ دهید : 00

باشد ، شاخص دهک چقدر  20و سهم دهک دهم  6و سهم دهک دوم  3اگر سهم دهک اول  -الف

 است؟

میلیارد ریال باشد سهم دهک اول از  07777درصد و درآمد ملی جامعه  3اگر سهم دهک اول  -ب

 درآمد ملی چقدر است ؟

 میلیون نفر باشد ، دهک نهم چند میلیون نفر است ؟ 057اگر جمعیت جامعه  -پ

5/1 

 1 چرا افزایش تولید ناخالص داخلی ، به تنهایی نشان دهنده پیشرفت یک جامعه نیست ؟ 02

 در مورد خمس پاسخ دهید :  03

میلیون تومان اضافه آورده است ، او چقدر باید  57فردی بعد از گذشت یک سال ، حدود  -الف

 خمس دهد ؟

 . آثار خمس را در جامعه بنویسید  -ب

 

2 



 

در خرید هوشمندانه ، ویژگی های کاالی هدف که می تواند برای ما مهم باشد به چند دسته تقسیم  00

 می شود ؟
1 

 1 داشتن الگوی مصرف گرایی چه آسیبی دارد و امام علی )ع( در رابطه با قناعت چه فرموده است ؟ 05

 در مورد روش های سرمایه گذاری به دو سوال زیر پاسخ دهید : 06

داشته باشد و بانک پس از یک  بلند مدتمیلیون تومان سپرده سرمایه گذاری  07اگر فردی  -الف

درصد افزایش بدهد، میزان سود پرداختی به این فرد چه تغییری خواهد  0سال سود عمومی خود را 

 کرد ؟

 قیمت بازاری سهام چگونه تغییر می کند ؟ -ب

1 

 موفق باشید                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


