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 99دی هاُ:  ًَبت اهتحاًی                باسوِ تؼالی :ًام ًٍام خاًَادگی 

 دّن  اًساًی :پایِ ساسهاى آهَسش ٍپزٍرش استاى فارس اقتصاد : سَال درس 

 :    ساػت ضزٍع                                           کارضٌاسی سٌجص ٍ ارسضیابی تحصیلی15/10/99:ًام آهَسضگاُ

  دقیقِ 60:         هذت اهتحاى ادارُ آهَسش ٍپزٍرش ضْزستاى قیزٍکارسیي:                                                        تاریخ اهتحاى

   هْزآهَسضگاُ  

 :نمره به عدد:         نام ونام خانوادگی دبیر
:تاریخ وامضا  نمره به حروف  

 :نمره به عدد:                    نام ونام خانوادگی دبیر تجدیدنظر
 :نمره به حروف :تاریخ و امضا

 تصحیح

 

 

 . سَاالت صحیح ٍ غلط  2

       ؽظ . در سهاى قذین در ٌّذٍستاى صذف ٍ درایزاى غالت بِ ػٌَاى پَل ٍ سیلِ هبادلِ اًتخاب ضذُ بَد:الف

       ؽ ظ  .هٌحٌی ػزضِ سیز ًشٍلی دارد:ب

       ؽ  ظ  .دٍلت ّا جشء باسیگزاى خزد در ػزصِ اقتصاد هی باضٌذ:ج

اگز کاالی بادٍام در فزایٌذ تَلیذ بِ ٍسیلِ بٌگاُ ّای تَلیذی بِ کار گزفتِ ضًَذ جش کاالی سزهایِ ای هحسَب هی :د

       ؽظ .                                                                                                             ضًَذ
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 . جاّای خالی را پز کٌیذ 2

 /5. گفتِ هی ضَد...............بِ ٍجَّی کِ هزدم بٌا بِ دالیلی ًشد باًک هی گذارًذ :الف

 /5.هی باضذ....................هٌظَر اس بیت کَئیي ّواى پَل :ب

 /5. بذست هی آیذ.......................اگز ّشیٌِ ّا را اس کل درآهذ کن کٌین :ج

 /5. هحسَب هی ضَد.................هؼلواى ٍ هطاٍراى حقَقی جشء فؼالیت :د
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 :سَاالت تطزیحی  

 5/1در هَرد هٌابغ ٍ اهکاًات دٍ ًکتِ هْن ٍجَد دارد ًام ببزیذ؟ -1

 

 /75ّشیٌِ فزصت را با یک هثال تَضیح دّیذ؟ -2

 

 5/1چِ تفاٍتی بیي حیاست ٍ صٌؼت ٍجَد دارد بیاى کٌیذ؟ -3

 

 5/1اًگیشُ تَلیذ کٌٌذگاى اس تَلیذ کاال ٍ خذهات را بٌَیسیذ؟ -4
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 /75ػَاهل تَلیذ را فقط ًام ببزیذ؟-5

 

 1اًَاع باسار رافقط ًام ببزیذ؟-6

 

 5/1بَرس اٍراق بْادار را تؼزیف کٌیذ ٍاًَاع آى را ًام ببزیذ؟-7

 

 5/1استْالک را تؼزیف ٍ هثال بشًیذ؟ -8

 

 5/1در حسابذاری هلی کذام فؼالیت ّای تَلیذی هَرد هحاسبِ ٍ سٌجص قزار هی گیزًذ؟ -9

 

 5/1ٍظایف پَل را فقط ًام ببزیذ؟ -10

 

 5/1تَرم را تؼزیف کزدُ ٍ ػلت بَجَد آهذى تَرم چیست؟-11

 

 5/1اسٌاد اػتباری بِ سِ بخص تقسین هی ضَد ًام ببزیذ؟-12
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