
 بانام پروردگار یگانه

     دقیقه100مدت آزمون:        رورش شهرستان شهرضا       نام ونام خانوادگی:                                           مدیریت آموزش وپ

 3/96/ 1 تاریخ آزمون:                        نمونه دولتی شهیدهمتدبیرستان آزمون درس اقتصاد                                               

 نمره:عدد/حروف:              دهم ادبیات وعلوم انسانی            سال                                              حمیدرحیمی طراح سوال: 

 بارم سواالت ردیف

 صحیح     غلط                                                                                        جمالت صحیح وغلط را مشخص کنید:  1

                                                                                                                                          عوارض شهرداری ها جزء مالیات های غیرمستقیم هستند. (1-1

                                                                                             الیحه بودجه توسط مجلس شورای اسالمی تصویب می شود.     (2-1

         .           مالیات تصاعدکلی ازمالیات تصاعدطبقه ای عادالنه تراست.      (3-1

                                                                                                                                                  یم اقتصادی می تواند دارای اثرات مثبتی هم باشد.تحر     ( 4-1

                                    مواجه می شویم.تومان باکمبودکاال 055تومان باشد،درقیمت 555اگرقیمت تعادلی   ( 5-1

                      تومان بامازادکاال روبه رو می شویم. 555تومان باشددرقیمت  055اگرقیمت تعادلی     ( 0-1

 میلیاردتومان است.51میلیارد تومان باشد،میزان استهالک 10میلیاردتومان و تولیدخالص ملی  G.N.P11اگر (7-1

 درصدتورم داشته است.75هزارتومان میرسد7هزارتومان قیمت دارددرپایان سال به 4کاالیی که درابتدای سال (8-1

5 

 طبق اطالعات جدول به سواالت زیرپاسخ دهید: 5

 99سال 93سال 95سال کاال

 مقدار قیمت مقدار قیمت مقدار قیمت

A 500 100 300 500 510 100 

B 900 100 300 500 300 500 

 :44الف(تولیدکل به قیمت جاری درسال 

 :44ب(تولیدکل به قیمت پایه درسال

 :43ج(تولیدکل به قیمت پایه درسال 
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 جمالت زیرراتکمیل نمایید: 3

 درقانون اساسی ایران بخش خصوصی شامل...........................و.......................است.(1-3

 وجنگ اقتصادی.............................است.یکی ازابزارهای رقابت (2-3

 به صنایعی که با حمایت دولت ومردم درمسیرکسب مزیت اقتصادی هستند.........................می گویند.(3-3

 بهترین معیاربرای سنجش رشداقتصادی.........................است. (4-3

5 

 سواالت کوتاه پاسخ: 9

 تی شدن اقتصادایران:یکی ازدالیل دول(1-4

 یکی ازحقوق اقتصادی شهروندان ایرانی درقانون اساسی:(2-4

 دوپیامد)ویژگی( اقتصادتک محصولی:(3-4

 دواتحادیه اقتصادی بین الملل:(4-4

 (یکی ازرشته های دانشگاه های کشوردرزمینه آموزش بازرگانی:5-4

0-4)H.D.I(2شامل چه شاخص هایی است؟)مورد 

 ت بین نسلی درقانون اساسی چیست؟(منظورازعدال7-4
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 دوگروه ازکشورهایی رامعرفی کنیدکه بین میزان توسعه ودرآمدسرانه شان ارتباط نزدیکی وجودندارد؟ 1

 

 

1 



میلیاردبوده است باانتخاب سال اول به 1000،9000،3000دریک جامعه میزان تولید کل طی سه سال به ترتیب  6

می 4755،3055،3555د درسه سال مورد نظر برحسب قیمت های سال اول به ترتیب  عنوان سال پایه مقدار تولی

 افزایش قیمت درسال سوم: (2(افزایش تولیددرسال دوم:                1:باشد.براساس این محاسبات 
                                                  

1./ 

تومان به کارگاه های ریسندگی می فروشند.کارگاه های ریسندگی این هزار12ودرابه ارزش کشاورزان هرکیلوگرم پنبه ی تولیدی خ 7

تومان به کارگاه های پارچه بافی می فروشند.کارگاه های پارچه بافی هزار10مقدارپنبه رابه مقداری نخ  تبدیل می کنندوآن رابه ارزش 

تومان به کارگاه های تولیدپوشاک می فروشند.دراین کارگاه ها،پارچه به هزار20نیزنخ رابه پارچه تبدیل می کنند وآن را به مبلغ

ومرحله سوم به  اولتومان به دست مصرف کنندگان می رسد. ارزش افزوده مرحله 47555پوشاک تبدیل می شودوسرانجام به مبلغ 

   15، 20 (4           20،  15(3         15،12( 2          12،15( 1است؟چندهزارتومان ترتیب 

 

1./ 

که هزینه Bتومان باشدازتولیدکاالی 5555هزارتومان است وهزینه تولیدش 15که فروش آن Aاگرتولیدکننده ای برای تولیدکاالی  8

 راچندبفروشد؟Bهزارتومان است صرف نظرکرده باشد.برای این که هزینه فرصت اوصفرشودبایدکاالی 4تولیدش 

     هزارتومان4(  4تومان                       هزار4(3تومان              هزار 5(2 تومان              هزار 15(1

 

1./ 

 جدول توزیع درآمدها درچهارکشورزیررامالحظه فرماییدسپس به سواالت زیرپاسخ دهید: 9

 Dکشور Cکشور  Bکشور  Aکشور 

 1 دهک اول 3 دهک اول 2 دهک اول 2 دهک اول

 3 دهک دوم 4 دهک دوم 3 دهک دوم 3 دهک دوم

 4 دهک سوم 5 دهک سوم 5 دهک سوم 4 دهک سوم

 5 دهک چهارم 0 دهک چهارم 0 دهک چهارم 5 دهک چهارم

 10 دهک نهم 15 دهک نهم 14 دهک نهم 15 دهک نهم

 17 دهک دهم 18 دهک دهم 10 دهک دهم 25 دهک دهم

 درکدام کشورناعادالنه تراست؟  درنظربگیریم ،توزیع درآمدها فقیردهک  چهاراگرنسبت ثروت مندترین دهک رابا الف: 

       درنظربگیریم ،توزیع درآمدها   درکدام کشورعادالنه تراست؟ تردهک فقیردواگر دهک های ثروت مندرانسبت به      ب(

                   

1 
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 سخ دهید:جدول مالیاتی زیررامالحظه کنیدسپس به سواالت زیرپا 

 نرخ مالیات ماهانهدرآمد

 معاف تایک میلیون تومان

 درصد5 میلیون تومان  8/1تا

 درصد9 میلیون تومان1/5تا

 درصد6 میلیون تومان1/3تا

 درصد8 میلیون تومان به باال1/3از

 میلیون تومان براساس نرخ مالیات تصاعدکلی:7/3ماهانه فردی بادرآمدماهانه مالیات  الف(میزان

 میلیون تومان براساس نرخ مالیات تصاعدطبقه ای:2/3میزان مالیات ماهانه فردی بادرآمدماهانه  ب(

 میلیون تومان براساس نرخ مالیات تصاعدطبقه ای:7/3ج( میزان مالیات ساالنه فردی بادرآمدماهانه 

 اعدکلی:میلیون تومان براساس نرخ مالیات تص2/3د( میزان مالیات ساالنه فردی بادرآمدماهانه 

 

 

5 

 



  میلیون نفری تولیدات وفعالیت های اقتصادی به شرح زیراست: 25دریک جامعه ی  11

A میلیارد تومان 8 انرژی الکتریکی 

B دوبرابرارزش  خدماتA 

C پنجاه درصدارزش پوشاکA 

D برابرباارزش  هزینه تخریب محیط زیستC 

E درصدارزش 25 دستمزدخارجیان مقیمB 

F پنجاه درصد ا درخارج ازکشورسودشرکت هB 

G مجموع  استهالکDوF 

 پاسخ صحیح رابنویسید( فقط)

 (تولیدخالص داخلی سبز:ب                                         ( سرانه تولید خالص ملی:الف

1 

لیون تومانی تولیدشده وبه فروش می می دودستگاه 558میلیون تومان است، یک ونیمکارگرکه دستمزد ماهانه هرکدام 0دریک کارگاه با 15

 رسد.باتوجه به جدول زیرسوداقتصادی) ویژه (ساالنه این کارگاه چقدراست؟

 مقدار نوع هزینه ردیف

A میلیون تومان15 اجاره ماهانه 

B تومان میلیون255 مواداولیه ساالنه 

C میلیون تومان15 انرژی ماهانه 

D دوبرابر فرصت ازدست رفتهB 

E میلیون تومان155 قلحمل ون 

F میلیون تومان455 سایر 
 

1 

 ویژگی رابنویسید(4اقتصادمقاومتی ازچه مولفه هایی تشکیل شده است؟) 13

 

 

5 

 درخصوص سیاست های پولی به سواالت زیرپاسخ دهید:  19

 درچه صورتی دولت ها به سیاست های انقباضی روی می آورند؟الف(

 

 است های انبساطی روی می آورند؟درچه صورتی دولت ها به سی (ب

 

 ج(دو روش که دولت ها به کمک آنها سیاست های انقباضی رابه پیش می برندرابنویسید.
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 وپیروز باشیدشادکام 


