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 بارم سواالت ردیف

 صحیح     غلط                                                                                        جوالت صحیح وغلط را هشخص کنیذ:  1

                                                                                                                                             اگشاًساى دسیه هشتثِ اصهشاتة ًیاصّا هتَلف تواًذتِ خلك ًیاصّای وارب تشای خَدالذام هی وٌذ. (1-1

                                                                                             پیگیشی ًیاصّای وارب هَجة تَلف یااًحطاط اًساى هی ضَد.     (2-1

         .                 هٌاتغ ٍسشهایِ دساختیاسجاهؼِ ًاهحذٍداست.  (3-1

                                                                                                                                                       اًساى دستْشُ تشداسی اصهٌاتغ هحذٍدیت داسد.  ( 4-1

                                     ٍهحذٍداست. ًیاصّا ٍخَاستِ ّای اًساى گًَاگَى  ( 5-1

                            هَضَع اغلی ػلن التػاد،تَلیذاست. ( 6-1

 جاهؼِ اسالهی تشای حفظ َّیت خَدتایذتِ سضذٍپیطشفت التػادی تَجِ وٌذ. (7-1

                                 (ضشٍسی یا تجولی تَدى یه واال تستگی تِ صهاى ٍفشٌّگ یه جاهؼِ داسد.8-1

2 

 سَاالت چْاسگضیٌِ ای: 2

 (تؼادلی4(تشاتش           3(هؼىَع       2(هستمین        1لیوت یه واالتاهمذاسخشیذآى چِ ساتطِ ای داسد؟ (1-2

 سدچٌذٍاحذواالتِ تاصاسػشضِ ضَد؟تَهاى اهىاى دا250ٍاحذواالػشضِ ضذُ تاضذ،تِ اصای 800تَهاى ،300اگشتِ اصای (2-2

1)600                    2)700                   3)800             4)1000 

 تَهاى لیوت تؼادلی تاضذدسوذام لیوت تاووثَدػشضِ هَاجِ هی ضَین؟600(اگش3-2

 تَهاى 1000(4تَهاى        800(3تَهاى          600(2تَهاى            400(1

4-2)G.D.Pتَلیذخالع داخلی4(تَلیذًاخالع داخلی          3(تَلیذ خالع هلی           2(تَلیذًاخالع هلی           1چیست؟) 

 هیلیاسددالستاضذ.دسآهذسشاًِ ایي وطَس چمذساست؟ 100هیلیَى ًفشجوؼیت 200اگشدسآهذهلی وطَسی تا(   5-2

 دالس500000(4دالس                50000(3دالس              5000(2دالس            500 (1

 داسد؟ ًام چِ التػادی ّای تٌگاُ ٍ خاًَاسّا ٍاوٌص ٍ گیشی تػوین ًحَُ        (6-2

 التػادی سفتاس( 4                              التػادی هطالؼِ( 3                            التػادی سیاست( 2                           التػادی تشًاهِ( 1

3 

 جوالت صیشساتىویل ًواییذ: 3

 آًچِ اًساى دسهماتل پَل خشیذاسی هی وٌذٍلی غیشهلوَع ٍغیشفیضیىی است .....................ًام داسد.(1-3

 هالىیت فشدتشاستفادُ اصهحػَالت آهادُ طثیؼت سا........................هی ًاهٌذ.(2-3

 دسجشیاى تَلیذتِ واسگشفتِ هی ضَد......................هی گَیٌذ.تِ واالّای تادٍام سشهایِ ای وِ (3-3

 ساصهاى تَلیذ............................ّشیه اصػَاهل تَلیذساتؼییي هی وٌذ. (4-3

2 

 سَاالت وَتاُ پاسخ: 4

 (ّذف ػلن التػاد:1-4

 (اًذیطِ التػادی چگًَِ تِ ٍجَدآهذ؟2-4

 تؼشیف واال:(3-4

 التػادی:(دٍتاصیگشوالى 4-4

2 

 هٌظَساصسفتاسالتػادی غیشػمالًی چیست؟ هثال تضًیذ. 5

 

 

 

1 



هیلیاسدتَدُ است تااًتخاب سال اٍل تِ 4000،3000،2000دسیه جاهؼِ هیضاى تَلیذ ول طی سِ سال تِ تشتیة  6

هی 3700،2600،2000ػٌَاى سال پایِ همذاس تَلیذ دسسِ سال هَسد ًظش تشحسة لیوت ّای سال اٍل ِت تشتیة  

 (افضایص تَلیذدسسال سَم:2(افضایص تَلیذدسسال دٍم:                1:تاضذ.تشاساع ایي هحاسثات 
 (افضایص لیوت دسسال سَم:4(افضایص لیوت دسسال دٍم:                        3                                                 

1 

تَهاى تِ واسگاُ ّای سیسٌذگی هی فشٍضٌذ.واسگاُ ّای سیسٌذگی ایي 6000ِ ی تَلیذی خَدساتِ اسصش وطاٍسصاى ّشویلَگشم پٌث 7

تَهاى تِ واسگاُ ّای پاسچِ تافی هی فشٍضٌذ.واسگاُ ّای پاسچِ تافی 14000همذاسپٌثِ ساتِ همذاسی ًخ  تثذیل هی وٌٌذٍآى ساتِ اسصش 

تَهاى تِ واسگاُ ّای تَلیذپَضان هی فشٍضٌذ.دسایي واسگاُ ّا،پاسچِ تِ 19000ًیضًخ ساتِ پاسچِ تثذیل هی وٌٌذ ٍآى سا تِ هثلغ

 تَهاى تِ دست هػشف وٌٌذگاى هی سسذ.الف( اسصش افضٍدُ هشحلِ اٍل  :27000پَضان تثذیل هی ضَدٍسشاًجام تِ هثلغ 

 ب( اسصش افضٍدُ هشحلِ چْاسم :

 

5./ 

دسغذاختػاظ دادُ است.دسحالی وِ خشیذطال تِ 20یذ اٍساق هطاسوت تاسَد هیلیَى تَهاى ،سشهایِ ًمذی خَدساتِ خش  500فشدی  8

 هیلیَى تَهاى ساتِ دًثال داضت. ّضیٌِ فشغت ایي فشدچمذساست؟ 120هیلیَى تَهاى ،افضایص لیوت ساالًِ ای تِ هیضاى  500هثلغ 

 هیلیَى تَهاى    40(  4هاى                      هیلیَى تَ 30(3هیلیَى تَهاى               20(2هیلیَى تَهاى               10(1

5./ 

چٌذدسغذ تَسم   حذٍدافضایص یاتذ  تَهاى11500تَهاى ٍدساًتْای سال ،لیوت آى تِ 8000اگش لیوت واالیی دساتتذای سال  الف (  9

 دسغذ30(4دسغذ                  63(3   دسغذ                    43(2دسغذ            53(1تشای ایي واال ٍجَد داضتِ است ؟ 

چٌذدسغذ تَسم  تشای   حذٍدافضایص یاتذ تَهاى1700تَهاى ٍدساًتْای سال ،لیوت آى تِ 700اگش لیوت واالیی دساتتذای سال  ب( ( 

 دسغذ123(4   دسغذ                58(3دسغذ               175(2دسغذ                143(1ایي واال ٍجَد داضتِ است ؟

1 

10 

 

 طثك جذٍل ػشضِ ٍتماضای صیشتِ سَاالت پاسخ دّیذ:

 ػشضِ تماضا تِ تَهاى لیوت

400 12000 0 

600 10000 2000 

800 8000 4000 

1000 6000 6000 

1200 4000 8000 

1400 2000 10000 

1600 0 12000 

 تَهاى: 1400الف( هیضاى هاصاددسلیوت 

  تَهاى:400ب(هیضاى ووثَددسلیوت

1 

 

  هیلیَى ًفشی تَلیذات ٍفؼالیت ّای التػادی تِ ضشح صیشاست: 10دسیه جاهؼِ ی  11

A هیلیاسد تَهاى4 اًشطی الىتشیىی 

B دٍتشاتشاسصش  خذهاتA 

C پٌجاُ دسغذاسصش پَضانA 

D هیلیاسد تَهاى  5 ّضیٌِ تخشیة هحیط صیست 

E دسغذاسصش 40 دستوضدخاسجیاى همینB 

F ّ پٌجاُ دسغذ ا دسخاسج اصوطَسسَدضشوتB 

G هجوَع  استْالنDٍF 

3 



 پاسخ غحیح ساتٌَیسیذ( فقط)

 الف(تَلیذًاخالع داخلی:                                    ب(تَلیذًاخالع هلی:

 (تَلیذخالع هلی:سشاًِ تَلیذخالع داخلی:                               ج (ت

 ٍ(تَلیذًاخالع داخلی سثض:                                         ( سشاًِ تَلیذ خالع هلی:د

دستگاُ یه هیلیَى تَهاًی تَلیذضذُ ٍتِ فشٍش هی 500واسگشوِ دستوضد هاّاًِ ّشوذام یه هیلیَى تَهاى است،4دسیه واسگاُ تا 12

 سسذ.تاتَجِ تِ جذٍل صیشسَدالتػادی) ٍیظُ (ساالًِ ایي واسگاُ چمذساست؟

 همذاس یًٌَِع ّض سدیف

A ًِهیلیَى تَهاى6 اجاسُ هاّا 

B ًِیه غذهیلیَى تَهاى هَاداٍلیِ ساال 

C ًِهیلیَى تَهاى6 اًشطی هاّا 

D ِدٍتشاتش فشغت اصدست سفتB 

E هیلیَى تَهاى40 حول ًٍمل 

F هیلیَى تَهاى60 سایش 
 

1 

 ؟ٍچگًَِ ػول هی وشدًذغاحثاى پَل ّای ساوذتِ چٌذدستِ تمسین هی ضذًذ 13

 

 

1 

 دسساتطِ تا پَل تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ:  14

 الف(پطتَاًِ پَل اهشٍصُ تا گزضتِ چِ تفاٍتی داسد؟

 

 

 ب(هٌظَساصواّص لذست خشیذ پَل چیست؟

 

 

1 

 


