
 

:تعداد سواالت 16     

 

 بسمه تعالی      

 ... /10/1001 اقتصاد نام درس:       تاریخ امتحان:    
..................     ساعت امتحان: 00:00    وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  

.. 
  نام ونام خانوادگی:

دقیقه 00 تربت حیدریهاداره آهوزش و پرورش شهرستان   مدت امتحان:    رشته: علوم انسانی  

غیر اوتفاعي امام حسیه)ع(دختراوه  دبیرستان  دبیر مربوطه: خرم دل    دهنپایه:  

 تارم علوم اوساوي روح داوش است. همه ی تحرکات علمي یک جامعه مثل یک کالبد است که روح آن علوم اوساوي است.    

 سیز هَارد غحیح یا غلط را هطخع کٌیذ.در عثارات  1

  □غ              □ظ                                       . در فضاي خْاًي، التػاد چٌذ هحػَلي ، التػادي ضكٌٌذُ ٍ آسیة پذیز است -الف

   □غ              □ظ                                                                            .ٍرسش پیادُ رٍي یك ٍرسش تذٍى ّشیٌِ فزغت است-ب

   □غ              □ظ                                               هطاتْي تا ضزکت ّا دارًذ.              تعاًٍي ّا هزاحل راُ اًذاسي کن ٍ تیص -ج

   □غ              □ظ                                                                  . هٌافع تَلیذ هي ًاهٌذپَلي را کِ ضوا تزاي تَلیذ غزف هي کٌذ، -د

 

1 

 گشیٌِ غحیح را اًتخاب کٌیذ 2

 .یاتذغعَدي تَدى هٌحٌي عزضِ تِ ایي هعٌاست کِ تا .................. لیوت یك کاال، همذار عزضِ آى ................... هي -1

 □ثاتت -کاّص -د                            □ افشایص-افشایص-ج                   □کاّص-افشایص -ب              □افشایص-کاّص -الف

 گیزي اضارُ دارد؟سزهایِ گذاري در سهیٌِ ّاي پزخطز تذٍى آهادگي السم تِ کذام اضتثاُ رایح در تػوین   -2

           □ تي غثزي سیاد -ب                        □ عذم تَخِ تِ ّشیٌِ ّاي ّذر رفتِ -الف

   □اعتواد تِ ًفس تیص اس حذ یا خَدرأي تَدى-د                                        □ چسثیذى تِ ٍضعیت فعلي -ج

 تأکیذ دارد؟خولِ ًاّاري کِ تزاي داًص آهَساى رایگاى تاضذ تزاي خاهعِ رایگاى ًیست تِ کذام هَضَع  -3

   □ّشیٌِ فزغت اختواع -د                    □ تَدخِ تٌذي -ج              □هزس اهكاًات تَلیذ -ب      □همایسِ ّشیٌِ ّا -الف 

 ؟ٍ اس هالیات ستاًي هضاعف خلَگیزي هي کٌذ کذام ًَع هالیات تا ایداد ضفافیت ، فزار هالیاتي را کاّص دادُ -4

         □ هالیات تز ارسش افشٍدُ  -د              □هالیات تز درآهذ -ج         □  هالیات تز هػزف -ب         □هالیات تز دارایي-الف

 

1 

 

 

 

 خاّاي خالي را تا عثارت هٌاسة پز کٌیذ. 3

 .تستاى کزد -گشیٌِ ّا اًتخاب، تذُ ........................... در هٌاتع ٍاهكاًات، ّویطِ تایذ تیيتِ دلیل ٍخَد  -الف

 .تِ تاٍر تزخي اس التػاد داًاى هَضَع علن التػاد ............... است -ب

 اٍلیي ٍ هْوتزیي ّذف هالیات، ..................................... است. -ج

 التػاد ............................... ّواى چیشي است کِ هزدم هعوَال آى را تِ عٌَاى یك کسة ٍ کار هي ضٌاسٌذ. در-د

2 

 پاسخ کَتاُ دّیذ؟    4

 تزاي خلَگیزي اس ضزر ٍ سیاى تَلیذ کٌٌذُ چِ کارّایي هي تَاًذ اًدام دّذ دٍ هَرد ًام تثزیذ؟ -الف

 ؟ َّیت لاًًَي دارد یعٌي چِکسة ٍ کاري است کِ  ،ضزکت  -ب

 دٍلت چگًَِ هي تَاًذ اهٌیت هثادالت را تاال تثزد؟ -ج
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 اغطالحات سیز را تعزیف کٌیذ. 5

 :ّشیٌِ فزغت  -الف

 

 :کاالي پست -ب

1 

 

 هَرد 3تِ چِ دالیلي کطَرّا ٍارد تدارت تیي الولل هي ضَد ؟  6
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 اداهه سواالت پشت صفحه



 1 کاراست ؟ًادر چِ غَرت التػاد یك ضزکت یا کطَر  7

 ؟دٍ ًَع گستزدُ اس اًَاع تػویوات چیست 8

 

 

1 

 ّز یك تعاریف ستَى اٍل تِ کذام یك اس هفاّین ستَى دٍم اضارُ دارد)در ستَى دٍم یك هَرد اضافِ است( 9

 هفاّین تعاریف

 استتارستزیي ًوًَِ آى در ایزاى، هالیات تز هطزٍتات غیز الكي هاضیٌي ٍ هالیات تز دخاًیات -1

 راتطِ تماضاي تزاي یك کاالي ًزهال تِ درآهذ -2

 یك سٌذ هالكیت است ٍ ًطاى هي دّذ کِ دارًذُ آى تخطي اس هالكیت ضزکت را در اختیار دارد-3

 هثثت -الف

 هعكَس-ب

 هالیات تز هػزف-ج

 سْام -د
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ایي تٌگاُ در پایاى سال سَد کزدُ است  ؟هحاسثِ کٌیذ  ِ یك تٌگاُ التػادي راًتا تَخِ تِ اطالعات ارائِ ضذُ ًتیدِ عولكزد سالیا 10

 یا سیاى؟

 هیلیَى تَهاى  50خزیذ هَاد اٍلیِ تزاي تَلیذ هاّاًِ:  

 هیلیَى تَهاى 600پَل آب ٍ تزق ٍ گاس ٍ عَارؼ ضْزداري ساالًِ:  

 تا کارگز دارد( 9هیلیَى تَهاى ) هدوَعا  3دستوشد ّز کارگز 

 د تَهاىهیلیار 2درآهذ سالیاًِ : 

1 

ّز کذام اس هَارد سیز تِ کذام یك اس هَارد) اًتمال هزس اهكاًات تَلیذ، خاتدا ضذى در طَل هزس اهكاًات، تذٍى تغییز( اضارُ هي  11

 کٌذ؟

 

 

1 

 ًَع کسة ٍ کار را در ّز یك اس هَارد سیز هطخع کٌیذ؟ 12

 .........................................ًَیسٌذُ اي تػوین هي گیزد اداهِ ي آخزیي کتاب پزفزٍش خَد را تٌَیسذ-الف

ذ ٍ ّشیٌِ را تیي اعضا ٌگزٍّي اس کطاٍرساى هي خَاٌّذ تزاي خزیذ کَد، داًِ ٍ سایز هَارد هزتثط تِ غَرت عوذُ ّشیٌِ کٌ -ب

 .......................................تمسین کٌٌذ

 ................................گزٍّي اس هٌْذساى خَاى تػوین گزفتِ اًذ لَاسم خاًگي تا کیفیت تاال تَلیذ کٌٌذ -ج
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تعضي اس کارگزاى خط تَلیذ سن سیستي در  -الف

 حال حاضز تیكارًذ

 

 

یك فٌاٍري خذیذ هٌاتع هَخَد تزاي تَلیذ ّز  -ب

.دٍ هحػَل را افشایص دادُ است  



                        20خوع ًوزات                                                                                                                                                          هَفك تاضیذ                      

 ّز کذام اس گشارُ ّاي سیز را در یكي اس هٌاتع کویاب طثمِ تٌذي کٌیذ 13

 ...............................................تاغچِ خاًِ کِ در آى سثشي کاضتِ ایذ -الف

 ..................................کٌیذتزاکتَري کِ تزاي کارّاي کطاٍرسي اس آى استفادُ هي  -ب

 ...............................علن ٍ داًطي کِ در هذرسِ کسة هي کٌیذ-ج

 .......................................کَد طثیعي ٍ آتي کِ تزاي تاغچِ استفادُ هي کٌیذ-د

1 

 عٌَاى پزداختي تٌگاُ تَلیذ تاتت خزیذ هٌاتع تَلیذ تِ خاًَارّا چیست؟ 14

 علت عٌَاى ردیف 

 دریافتي خاًَار تاتت فزٍش ًیزٍي کار ............. 1

 دریافتي خاًَار تاتت سهیي  .............. 2

 دریافتي خاًَار تاتت سزهایِ  .............. 
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 تا چِ ّذفي ٍ چگًَِ ضكل گزفت ؟ WTOساسهاى تدارت خْاًي  15
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 هَرد 3هي تَاًذ تِ ٍضعیت استمالل ٍ استحكام التػادي تزسذ ؟یك کطَر در چِ غَرت  16
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