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 تارم متن سوال ردیف

 ته سواالت چهار گسینه ای زیر پاسخ دهید:)فقط یک گسینه صحیح است( –الف 
 کاال و قیمت آن چه ووع رابطه ای برقرار است؟بیه مقذار تقاضا برای یک  5

 –هؼکَس                                         د  –کاّص                                     ج  –افشایص                               ب  –الف 
 هستقین

 

25/3 

 پیش آمذه است؟ ،خاص ی،چه تغییراتی در رابطه ی با عرضه ی کاالدر شکل زیر  2
 ّشیٌِ ی تَلیذ کاال تزای تَلیذکٌٌذگاى کاّص یافتِ است. –الف 

 .قیوت کاال افشایص یافتِ است -ب   
 تَلیذکٌٌذگاى تغییز یافتِ است. سَدّشیٌِ ی تَلیذ افشایص ٍ اًتظارات هزدم تِ  -ج   
 یافتِ است. ّشیٌِ ی تَلیذ افشایص ٍ اًتظارات هزدم تِ ضزر تَلیذکٌٌذگاى تغییز-د   

 

25/3 

 جمالت زیر را تا کلمات مناسة کامل کنید:-ب 
 ًاهیذُ هی ضًَذ. ------------اگز کاالی تادٍام در فزایٌذ تَلیذ ٍ تِ ٍسیلِ ی تٌگاُ ّای تَلیذی تِ کار گزفتِ ضًَذ  3

 
25/3 

-اًدام دّذ ،ایي اقذام را ،کِ هَخة هالکیت فزد هی ضَد ،اًساى هحػَل آهادُ طثیؼت را هستقیوا تزداضت هی کٌذ تذٍى ایٌکِ کاری رٍی آى  4
 هی ًاهٌذ. -----

25/3 

 در اسالم حزام است. ------هالی )پَل( ًوی تَاًذ هاًٌذ سزهایِ فیشیکی )تزاکتَر( اخارُ تگیزد ، چزا کِ سزهایِ در اقتػاد اسالهی ، 5
 

25/3 

 تا هزاخؼِ تِ یکی اس کارگشاری ّاست. -----------اًدام داد ، گزفتي اٍلیي کاری کِ تزای سزهایِ گذاری در تَرس تایذ  6
 

25/3 

 است. -----------اهزٍسُ یکی اس هؼیارّای تسیار رایح تزای طثقِ تٌذی کطَرّای هختلف دًیا طثقِ تٌذی تز اساس  7
 

25/3 

 تحقق هی یاتذ. ----------رفاُ اختواػی تا اس تیي رفتي فقز ٍ  8
 

25/3 

 مشخض وماییذ:با )ص/غ(زیر را  گساره هایدرست یا وادرست بودن  9
 ًثَد.در تْاتز ،تؼییي ٍ هحاسثِ ی قیوت ّا ٍ تثذیل آًْا تِ یکذیگز هطکل سا  -الف
 تِ ضوار هی رٍد. "ًِ پَلپطتَا"اطویٌاًی کِ هزدم تِ ارسش پَل در هثادالت دارًذ ،  -ب  
 غاحثص ٍ تذّی تاًک تِ هطتزیاًص است.سپزدُ در ٍاقغ اػتثار ٍ دارایی  -ج  
 فقط ضزکت ّای سْاهی خاظ هی تَاًٌذ سْام خَد را در تَرس ػزضِ کٌٌذ  ٍ تفزٍضٌذ. -د  
 

5 

 گشیٌِ غحیح را اس ستَى سوت چپ اًتخاب ًوَدُ ٍ در پاسخ ًاهِ تٌَیسیذ. 10

 قاًَى اساسی 43اغل  هثارسُ تا ثزٍت اًذٍسی اس طزیق رتا ، رضَُ ، اختالس ٍ سایز هَارد غیز هطزٍع –الف 

اهکاى سلة کسة ٍ کار دیگزی را فزاّن  ًوی تَاًذهالکیت هطزٍع در کسة ٍ کار خَیص ،  -ب  
 کٌذ.

 قاًَى اساسی 49اغل 

 قاًَى اساسی 46اغل  ار دیگزی.رػایت آسادی اًتخاب ضغل ٍ خلَگیزی اس تْزُ کطی اس ک -ج  

5 



 قاًَى اساسی 44اغل  تخص خػَغی هکول فؼالیت ّای اقتػادی دٍلتی ٍ تؼاًٍی است. -د  

 
 

 ته سواالت زیر ، کوتاه پاسخ دهید: –پ 
 هَرد کافی است.( 2تػوین تَلیذ کٌٌذگاى در هَرد هیشاى تَلیذ کاال اس چِ ػَاهلی تاثیز هی پذیزد؟ ) 55

 
5/3 

 هَرد( 2)چِ ًَع کاالّایی هَرد هؼاهلِ قزار هی گیزد؟  "تَرس کاال  "در  52
 

5/3 

 دٍ هَرد اس ٍظایف هْن پَل را ًام تثزیذ. 53
 

5/3 

 هَرد ( 2را تٌَیسیذ. ) "تَسؼِ  "تا  "رضذ "تفاٍت ّای هفَْم  54
 

5 

 هَرد ( 4اّذاف اقتػادی دٍلت را فقط ًام تثزیذ. ) 55
 

5 

 چیست؟ "سیاست ّای پَلی  "هٌظَر اس  56
 

5 

 را ًام تثزیذ. «اقتػاد هقاٍهتی»چْار هَرد اس هَلفِ ّای  57
 

5 

 چیست؟ یک هَرد هثال تٌَیسیذ. "هحػَالت راّثزدی  "هٌظَر اس  58
 

5 

 هَرد ( 2چزا در سال ّای اٍل تؼذ اس پیزٍسی اًقالب اسالهی ًقص دٍلت ٍ حضَر آى در اقتػاد افشایص یافت؟ ) 59
 

5 

 ته سواالت زیر ، تشریحی پاسخ دهید: –ت 
 سطز ( 4کزد ، کذام است ؟ تَضیح دّیذ. )حذاکثز در هْن تزیي اتشاری کِ تا آى هی تَاى تا ًاتزاتزی تَسیغ درآهذ هقاتلِ  23

 
5/5 

 پزداخت ّای اًتقالی چیست؟ ٍ چزا دٍلت آى ّا را هی پزداسد؟ یک هَرد هثال تٌَیسیذ. 25
 

2 

 هلت ّا تِ تدارت تیي الولل رٍی هی آٍرًذ سِ ػلت آى را تٌَیسیذ ٍ یک هَرد را تِ دلخَاُ تَضیح دّیذ.چزا  22
 

2 

 ته سواالت ، فعالیت ها پاسخ دهید:
 محاسبه وماییذ :0031در سال  کشور ایران، فرضی ی با توجه به اطالعات داده شذه 23

 هلی خالع تَلیذ -  ب                                  تَلیذ ًاخالع هلی –الف 

 هیلیارد ریال 233 هدوَع ارسش کاالّای تَلیذ ضذُ در داخل

 هیلیارد ریال 523 هدوَع ارسش خذهات ارائِ ضذُ در داخل

 هیلیارد ریال 83 هدوَع ارسش کاالّای ٍاسطِ ای تَلیذ ضذُ در داخل

 هیلیارد ریال 73 هقین داخلارسش تَلیذات ٍ خذهات خارخیاى 

 هیلیارد ریال 553 ارسش تَلیذات ٍ خذهات ایزاًیاى هقین خارج

  هیلیارد ریال 533 ارسش استْالک ) ّشیٌِ ی استْالک (

5 

تومان می باشذ را ،  001111با توجه به جذول مالیاتی داده شذه ، مالیات ماهیاوه ی ، فردی که حقوق ماهیاوه ی آن ،  24

 محاسبه وماییذ.

 ّشار تَهاى هؼاف اس هالیات 233درآهذّای تا 

 درغذ 5ّشار تَهاى  233ّشار تَهاى ًسثت تِ هاساد  433درآهذّای تا 

 درغذ 53ّشار تَهاى  433ّشار تَهاى ًسثت تِ هاساد  633درآهذّای تا 

 درغذ 52ّشار تَهاى  633ّشار تَهاى ًسثت تِ هاساد  833درآهذّای تا 

  درغذ 55ّشار تَهاى  833ّشار تَهاى ًسثت تِ هاساد 833درآهذّای تاالتز اس 

5 



 سطز ( 3چزا فزش ٍ پستِ ی ایزاى تِ خارج غادر هی ضَد؟ )حذاکثز در  25
 

5 

 23 موفق تاشید  
 

 

 


