ًام :

تاريخ اهتحاى 99/10/21 :

تا سوِ تؼالي

ًام خاًَادگي :

ادارُ ول آهَزش ٍ پرٍرش استاى الثرز

ساػت اهتحاى 8 /00:

ضوارُ صٌذلي :

هذيريت آهَزش ٍپرٍرش ًاحیِ3ورج

ٍلت اهتحاى  70 :دلیمِ

ًام آهَزضگاُ :

هحل درج هْرآهَزضـگاُ

دتیرستاى غیردٍلتي پژٌٍّذگاى ػلن

اهتحاى پايِ  :دّن

ًام درس  :التصاد

رضتِ تحصیلي  :ػلَم اًساًي

ًام دتیـر  :استاد تختیاری

تؼذاد صفحِ 2 :

ًَتت  :اٍل

صفحِ ی 1 :

سال تحصیلي 1399-1400 :

تارم

رديف

در عتارات زیر ،ميارد ضحیح و غلط را مشذص کنیر.
1

 -1-1وارآفريٌاى تا وار ٍ تالش خَد از وسة ٍ وارّا هرالثت هي وٌٌذ.

صحیح

غلػ

 -1-2اغلة وسة ٍوارّا در ايراى تِ ضىل ضروت ّستٌذ.

صحیح

غلػ

 -1-3تا افسايص لیوت ،همذار تماظا ًیس افسايص هي ياتذ.

صحیح

غلػ

 -1-4اًَاع ػَارض درج ضذُ در لثط ّای ضْرداری هالیات تلمي هي ضَد.

صحیح

غلػ

1

جاوای دالی را ةا عتارات مناسب کامل کنیر.
 -2-1تصویوات ػالالًِ از همايسِ ی  ٍ .................هٌافغ در ّر اًتخاب تِ ٍجَد هي آيذ.
2

ً -2-2ماغ خارج از هرز اهىاًات تَلیذ ،تا فرض ثاتت هاًذى  ................وطَر ،غیرلاتل دستیاتي ّستٌذ.

2

 -2-3افسايص در درآهذ سثة  ..................در همذار تماظا در ّر لیوت هي ضَد.
 -2-4اٍلیي ٍ هْن تريي ّذف هالیات .................. ،دٍلت است.
سؤاالت چىارگزینه ای

 -3-1وذام گسيٌِ از راُ ّای واّص ّسيٌِ ّا ترای جلَگیری از ظرر ٍ زياى در فؼالیت تَلیذی است؟
 )1فراّن وردى تازار خَب ترای هحصَالت

 )2فرٍختي واالّا تا لیوت هٌاسة تر

 )3پرّیس از استخذام ًیرٍی وار غیرالزم

 )4تْیِ ی هَاد اٍلیِ ی تا ویفیت تاالتر

ّ -3-2سيٌِ ی فرصت يه اًتخاب چیست؟
 )1ارزش تْتريي گسيٌِ ی تؼذی است وِ ضوا آى را ٌّگام اًتخاب از دست دادُ ايذ.
ّ )2سيٌِ ّايي است وِ رفتِ اًذ ٍ ديگر لاتل ترگطت ًیستٌذ.
ّ )3سيٌِ ّايي است وِ تاتت استخذام ًیرٍّای اًساًي پرداخت هي وٌین.
3

ّ )4سيٌِ ّايي است وِ ترای ها فرصت ايجاد وسة ٍ وار جذيذ را فراّن هي وٌٌذ.

2

 -3-3در وذام گسيٌِ هفَْم تازار در التصاد تِ درستي تیاى ضذُ است؟
 )1هحل خريذ ٍ فرٍش واالّای هَرد ًیاز اػعای جاهؼِ
 )2هجوَػِ ی خريذاراى ٍ فرٍضٌذگاى ّرچیسی در ّر جايي
 )3هجوَػِ ػَاهل هؤثر تر تصوین تماظاوٌٌذگاى واالّا
 )4فرايٌذ تَلیذ ٍ ػرظِ ی اًَاع واالّا ٍ خذهات در جاهؼِ
 -3-4وذام لرارداد تجاری تؼذّا تِ سازهاى دائوي تجارت جْاًي تثذيل ضذ؟
 )1پیواى ًفتا

 )2اتحاديِ ی ارٍپا

 )3لرارداد گات

««اداهِ ی سؤاالت در صفحِ ی دٍم»»

 )4تازار هطترن جٌَتي

صفحِ ی دٍم
ةه سياالت زیر پاسخ کيتاه ةرویر.
 -4-1پیچیذُ تريي ًَع وسة ٍوار وذام است؟
4

ّ -4-2سيٌِ ّايي وِ پرداخت ضذُ است ٍ ضوا ًوي تَاًیذ آى را تاز گرداًیذ ،چِ هي ًاهٌذ؟

2

 -4-3هْن تريي ًَع هالیات تر دارايي ،چیست؟
 -4-4چِ چیسی پطت سر اهعای پیواى ّای تجاری ٍ يا ًمط آى تَدُ است؟
سؤاالت تطريحي
5

چْار هَرد از ٍيژگي ّای هطترن وارآفريٌاى هَفك را ًام تثريذ.

1

6

اساسٌاهِ ی ضروت ،چِ چیسّايي را تیاى هي وٌذ؟ چْار هَرد تٌَيسیذ.

1

7

تؼاًٍي چِ ًَع وسة ٍ واری است ٍ تا چِ ّذفي تطىیل هي ضَد؟

1

8

چرا ترخي هردم تصویوات غیرهٌؽمي هي گیرًذ؟ چْار اضتثاُ رايج در تصوین گیری را ًام تثريذ.

1

9

در التصاد ،هٌظَر از تٌگاُ چیست ٍ ضاهل چِ هَاردی هي ضَد؟

1

10

حمَق ٍ ػَارض گوروي چگًَِ ٍ تر چِ اساس دريافت هي ضَد؟

1

11

هالیات تر هصرف چیست ٍ چگًَِ دريافت هي ضَد؟

1

12

ترای ايي وِ يه وطَر تِ ٍظؼیت استمالل ٍ استحىام التصادی ًسديه ضَد ،چِ ضرايؽي الزم است؟ سِ هَرد تٌَيسیذ.

1 /5

تا تَجِ تِ الگَی هرز اهىاًات تَلیذ ،تِ سؤاالت زير پاسخ دّیذ.
چرا تَلیذ در ًمؽِ ی  Dهوىي ًیست؟
ّسيٌِ ی فرصت اًتمال از ًمؽِ ی  Aتِ ًمؽِ ی  Cچیست؟
چرا تَلیذ در ًمؽِ ی  Bهٌؽمي ًیست؟

1 /5

13

فؼالیت :1تا تَجِ تِ اؼالػات ارائِ ضذُ در جذٍل زيرً ،تیجِ ی ػولىرد(سَد يا زياى) سالیاًِی يه تٌگاُ التصادی تا ً 6فر وارهٌذ ٍ
تَلیذ سالیاًِ ی  1500دستگاُ ّريه تِ ارزش  200000تَهاى را هحاسثِ وٌیذ؟

14

1

اجارُ تْای هاّاًِ ی وارگاُ تَلیذی

 1000000تَهاى

2

حمَق هتَسػ هاّاًِ ی ّر فرد وارهٌذ تَلیذی ٍ اداری

 900000تَهاى

3

خريذ هَاد اٍلیِّ هَرد ًیاز سالیاًِ تِ ارزش

 45000000تَهاى

4

ّسيٌِ ی استْالن سالیاًِ هاضیي ّای تَلیذی تِ ارزش

 30000000تَهاى

««اداهِ ی سؤاالت در صفحِ ی سَم»»

2

صفحِ ی سَم
فؼالیت :2تا تَجِ تِ ًوَدار تِ سؤاالت زير پاسخ دّیذ.
الف -لیوت تؼادلي چیست؟
ب -هازاد ػرظِ در لیوت  5000چمذر دارد؟

قیمت
عرضه
0777
0777
0777
0777
0777

15

0777

1

0777
تقاضا
مقدار

ًورُ تا ػذد :

007

077

007

حرٍف :

ًام ًٍام خاًَادگي دتیر هرتَؼِ :

اهعاء

077

007

077

07

7

جوغ تارم
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