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نمره5/0هرکدام . جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید1
.قرار دارند............................... در هر جامعه افرادي که درآمد آن ها از سطح حداقل  معیشت کمتر باشد زیر - الف
.می نامند.......... ..........افرادي که محصول را در مرکز تولید خریده و در مناطق مصرف بین الملل می فروشند - ب

1

نمره25/0هرکدام . صحیح یا غلط بودن جمالت را مشخص کنید2
.توسعه اقتصادي فرآیندي است که در کوتاه مدت می تواند اتفاق بیفتد- الف
.با شاخص درآمد سرانه و میزان نابرابري در توزیع درآمد می توان اندازه فقر را بدست آورد- ب
.مجریه مسئول تهیه و پیشنهاد الیحه بودجه استدر تمام کشورها قوه- ج
.مصرف کاال و خدمات استرزش افزوده نوعی مالیات مستقیم برمالیات بر ا-د

1

نمره25/0هر مورد . گزینه صحیح را عالمت بزنید3
.مشاهده می شود.......... تن رسیده، در این جامعه 7500تن به 5000میزان تولید آهن از یدر جامعه فرض- الف

پیشرفت- 4هم رشد و توسعه- 3توسعه- 2رشد- 1
.نام دارد.................. مهمترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی اداري کشور - ب
مالیات- 4سهاماوراق- 3بودجه- 2ذخایر ارزي- 1
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نمره5/0هرکدام . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید4
.یک مورد از خدمات که بانک ها به مشتریان خود ارائه می دهند- الف
.کدام استاستقراض بدترین نوع - ب
اجتماعی چیست؟فاهیک مورد از معیارهاي ر- ج
پایه مالیاتی چیست؟-د
.ملی را بنویسیدیک شرط براي محاسبه فعالیت تولیدي در حسابداري-و
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.به سواالت زیر کامل پاسخ دهید5
.علم اقتصاد را تعریف کنید- الف

.اوراق مشارکت به چه منظور منتشر می شود- ب

.بودجه را تعریف کنید- ج

.چرا بهتر است به جاي توسعه از واژه پیشرفت استفاده کنیم-و

.محیط زیست آسیب نرساندچرا جریانرشد و توسعه باید طوري باشد که به -ه

1

1

1

1

1

اقتصاد
امتحانمدت 



.منظور از سرمایه گذاري زیر بنایی چیست؟ یک مثال بزنید- ج

.اگر اصل مزیت نسبی و مطلق رعایت نشود چه اتفاقی می افتد- چ

.مورد نام ببرید2. چرا کشور ها به تجارت روي آوردند- ح

منظور از محصوالت راهبردي چیست؟-د

بنیان چه اقتصادي است؟منظور از اقتصاد دانش - ع

.مورد از فوایدي که تجارت بین الملل براي تولید کنندگان دارد را بنویسید2- غ
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سواالت محاسباتی
مندرجات جدول به با توجه به . کاال و خدمات زیر تولید شده است. نفر است100در یک جامعه فرضی که جمعیت آن 1

.سواالت پاسخ دهید
تولید خالص داخلی سرانه- تولید خالص داخلی              ب- الف

2000،    هزینه استهالك 2500،    ارزش مواد غذایی 3500،    ارزش پوشاك 4500ارزش ماشین آالت 
1500ارزش خدمات ارائه شده 

1

.جدول مالیاتی زیر مفروض است2
.تومان است را محاسبه کنید45000شخصی که در آمدش مالیات - الف
.خالص درآمد فرد چقدر است- ب

%10با نرخ 40000درآمد تا %                  5با نرخ 10000درآمد تا 
%12و بیشتر 60000درآمد تا %                 8با نرخ 30000درآمد تا 

1

1اقتصادي در اقتصاد کشورها را بنویسیدیک تاثیر مثبت و یک تاثیر منفی تحریم 3

1.نقش اقتصادي دولت در گذشته و امروز را با هم مقایسه کنید4


