نام درس :اقتصاد

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر:

هقطع و رشته :دهن انسانی

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

مدت امتحان  100 :دقیقه

غحیح ٍ غلط تَزى گعیٌِ ّای ظیط ضا هطرع کٌیس.
الف) هفَْم تَسعِ ضاهل ضضس ًیع ّست اها ّط ضضسی ضا ًوی تَاى تَسعِ زاًست.
1

ب) ّطچِ سطح زضآهس سطاًِ زض کطَضی پاییي تط تاضس  ،هیعاى فمط عوَهی ًسثت تِ کطَضی تا زضآهس سطاًِ تاالتط ،
تیطتط است.

2

ج) زیَاى هحاسثات کل زض لالة لَاًیي ٍ همطضات  ،هراضج زٍلت ضا تأهیي ٍ پطزاذت هی کٌس.
ز)تَلیسکٌٌسگاى ٍ هؤسسات التػازی تطاساس اًگیعُ ّای ذَزتِ زٍزستِ عوسُ اًتفاعی ٍغیطاًتفاعی تمسین هیطًَس.
جاّای ذالی ضا تا عثاضت هٌاسة پط کٌیس.
الف)  .........................جایگاُ ٍ ًمص ّط یک اظ عَاهل تَلیس ضا تعییي هی کٌس
2

ب) اگط هػطف کٌٌسگاى ترَاٌّس تِ همساض تیطتط اظ آًچِ تَلیسکٌٌسگاى عطضِ کطزًس  ،هَاز ذطیساضی کٌٌس تاظاض زچاض

0/5
1

 .....................یا  ........................ذَاّس ضس
ج) هٌظَض اظ  ...................ایي است کِ زض التػاز تِ طَض جْازی (تالش ذالػاًِ تیطتط ) عول کٌین.

0/5

چ) هْن تطیي سطهایِ گصاضی زٍلت  ،سطهایِ گصاضی  .........................است.

0/5

ٍ)  ................غطفا تِ هعٌای افعایص تَلیس است.

0/5

تِ سؤاالت ظیط پاسد زضست زّیس.

3

الف) تَضم اظ ًظط علن التػاز چیست؟

0/5

ب) تاًک ترػػی کِ فمط تِ فعاالى عطغِ ذاغی اظ التػاز اضائِ ذسهات هی کٌس ضا ًام تثطیس.

0/5

ج)عَاهل تَلیس ضا ًام تثطیس.

0/55

چ)اٍلیي کاضی کِ تطای سطهایِ گصاضی زض تَضس اًجام هی گیطز چیست؟
ح) یکی اظ هعیاضّای سٌجص ٍضعیت تَظیع زضآهس چیست؟
خ) اظ عَاهل اغلی تعییي کٌٌسُ هراضج زٍلت چیست؟

0/5
0/5
0/25

0/5

ز) پایِ هالیاتی چیست ؟
ش) یکی اظ اتعاضّای ضلاتت یا جٌگ التػازی چیست؟
صفحه ی  1از2

0/5

ض) هفاّیوی کِ ذاًَازُ ٍ کطَض ضا تِ سوت تک هحػَلی تَزى سَق هی زّس چیست؟

0/5

ٍ) الیحِ تَزجِ ضاهل چیست؟

0/5

تِ سؤاالت ظیط پاسد کاهل زّیس.
1/5

الف) تْتطیي هعیاض تطای سٌجص ضضس چیست؟

ب) اّساف التػازی زٍلت ضا ًام تثطیس

2

ج) عَاهلی کِ هَجة ضٍی آٍضزى کطَضّا تِ تجاضت تیي الولل هی ضَز ضا ًام تثطیس.

ت)التػاز هطزهی ضا تَضیح زّیس

1/5

1

4
ث) ّعیٌِ فطغت ضا تعطیف کٌیس

1

ج) ًعٍلی تَزى هٌحٌی تماضا تِ چِ هعٌاست؟

1

چ) تِ چِ زلیل ترص ذػَغی حاضط تِ سطهایِ گصاضی زض کطَض ًیست؟

خ)  2هَضز اظ هْن تطیي ساظهاى ّای تاثیطگصاض تط التػاز کطَضّا ٍ التػاز جْاًی ضا ًام تثطیس.

1

1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

نام درس :اقتصاد
نام دبير:

کليد

تاریخ اهتحاى:

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی

ساعت اهتحاى:
هدت اهتحاى 100 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

الف) ظ

ب) ظ

ج) غ

ز) ظ

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) ساظهاى تَلیس
ب) هاظاز تماضا  -کوثَز عطضِ
2

ج) جْاز التػازی
چ)اجتواعی
ز) ضضس
الف) ضتاب یا ًطخ ضضس افعایص سطح لیوت ّاست
ب) تاًک تَسعِ غازضات
ج) هٌاتع طثیعی  -عَاهل اًساًی  -سطهایِ
چ) گطفتي ضٌاسِ هعاهالتی تا هطاجعِ تِ یکی اظ کاضگعاضی ّا

3

ح)ضاذع زّک ّا
خ) هیعاى زض آهس آى
ز) آى چِ ضا هالیات تط آى ٍضع هی ضَز پایِ هالیاتی هی ًاهٌس
ش)تحطین التػازی
ض) زٍ هفَْم هعیت هطلك  -هعیت ًسثی
ٍ) یک هازُ ٍاحسُ ٍ چٌسیي تثػطُ
الف) غفحِ 57
ب) غفحِ  ٍ 71غفحِ 72
ج)  3هَضز غفحِ 113
ت) غفحِ 142
ث) غفحِ 27
ج) غفحِ 33

4

چ) غفحِ 73
ح) غفحِ 123

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

