


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   : همبم هؼظن رّجزی )هسظلِ الؼبلی(  

 ***ثبتؼصت زًجبل وبالی ایزاًی ثگززیس ***

 ثبرم

 الف : گشیٌِ زرست را اًتربة وٌیس :  
 ًوز25/0ُ  هحزن فؼبلیت ٍ تالش  اًسبى چِ هی ثبضس . -1

 هبزیبتز:                             اهىبًبتج :                                    هٌبثغة:                                   ًیبسالف : 

 ًوزُ 25/0  .  ًیبسّب ٍ ذَاستِ ّبی اًسبى ، ............ٍ................است -2

 ًبهحسٍز -هطبثِ ز:                                 هحسٍز -هتفبٍت ج :                               ًبهحسٍز -گًَبگَى ة:                                هحسٍز-ون الف : 

 ًوز25/0ُ ّزاًتربثی هستلشم اسزست زازى اًتربة یب اًتربة ّبی زیگز است ایي اهز زرػلن التصبز ثب چِ اصطالحی هطزح است ؟-3

 ارسش افشٍزُز:                                  احیبءج :                                             حیبستة:                                          ّشیٌِ فزصت الف :  

 ًوز25/0ُ ؟  ًیست وسام یه جشٍ ًىبت  هْن زرتؼزیف ػلن التصبز -4

 هحسٍز ثَزى ًیبسّبز :                 اهىبى هصبرف هتؼسز هٌبثغج :                                وویبثی هٌبثغة:               ًبهحسٍز ثَزى ًیبسّب             الف : 

  ًوز1ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة :  زرست یب ًبزرست ثَزى جوالت سیز را هطرص وٌیس  : 
 ًوز25/0ُ . اهزٍسُ ػلن التصبز جبیگبُ ٍاالیی ثیي هجوَػِ زاًص ٍ هؼبرف ثطزی زارز -5

 ًوز25/0ُ. اسالم زرزستزس ًجَزى هؼبش را ذطزی هی زاًس وِ سًسگی اًسبى را تْسیس هی وٌس  -6

 ًوز25/0ُ  .ًیبس ثب ذَاستِ ای تَلیس هی ضَز ذسهبت ضیئی ثب ارسش التصبزی ٍ ثبساری است وِ ثزای تبهیي  -7

 ًوز25/0ُ. رة گَجِ فزًگی یه وبالی هصزفی است  -8

ًوز1ُ  

 

 

 

 

 

 ذبلی ولوبت هٌبست ثٌَیسیس ؟زرجبّبی :  ج 

 ًوز25/0ُ .. گَیٌسگیزز  ثِ ایي وبالّب وبالی ...ثزذی وبالّب ذَزضبى هصزف ًوی ضًَس ثلىِ زرطَل سهبى ذسهبت آًْب هَرز استفبزُ لزار هی  -9

 ًوز0ُ/ 25 .ضَز ثِ آى .............گَیٌسزرّزهزحلِ اس هزاحل تَلیس وبال وِ ثزارسش هحصَل افشٍزُ هی  -10

 ًوز25/0ُ  .زرثیي ػَاهل تَلیس هْوتزیي آى ...................هی ثبضس  -11

 ًوزُ  25/0ى ..................یبز هی وٌٌس .  التصبززاًبى زرثیي ػَاهل تَلیس اس هٌبثغ طجیؼی ثبػٌَا -12

 

                                                                                                                                                                                                         ازاهِ سَاالت زرصفحِ ثؼس                                                                                                                                                                  

ًوز1ُ  
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 در پورتال هذرسه هالحظه نوائیذ. اهتحاى دانص آهوز عسیس ضوا هی توانیذ پاسخناهه اهتحاى را  دو ساعت پس از پایاى
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 الف : گشیٌِ زرست را اًتربة وٌیس  :

 ًوز25/0ًُیبس : الف -1

 ًوز25/0ُگًَبگَى ٍ ًبهحسٍز: ة -2

 ًوز25/0ُّشیٌِ فزصت :  الف  -3

 ًوز25/0ُ ثَزى ًیبسّب هحسٍز:  ز-4
 ًوز1ُة:زرست یب ًبزرست ثَزى جوالت سیز را هطرص وٌیس  :

 ًوز25/0ُزرست  -5

 ًوز25/0ُ زرست است ( اػتمبزات)ًبزرست -6

 ًوز25/0ُ)وبال زرست است (25زرست ًب -7

 ًوز25/0ُزرست است ( ٍاسطِ ای)زرستًب -8
 ًوز1ُج : زرجبی ذبلی ولوبت هٌبست ثٌَیسیس ؟

 ًوز25/0ُ ثبزٍام -9

 ًوزُ 25/0  ارسش افشٍزُ -10

 ًوز25/0ُ ًیزٍی اًسبًی -11

 ًوز25/0ُسهیي  -12

 ًوز4ُز: ثِ سَاالت سیز پبسد وَتبُ زّیس ؟

 ًوز5/0ُ راٌّوبیی اًسبى ثزای ثْتزیي رٍش ثِ هٌظَر استفبزُ اس هٌبثغ ٍ اهىبًبت ذَیص است  -13

یبر آسیت پذیز ، ٍ اس را ثطِ هستمین ، وطَری وِ التصبز ًبثسبهبى زاضتِ ثبضس ٍ ًتَاًس پبثِ پبی ثمیِ وطَرّب ی زًیب زرهسیز پیطزفتی ّوِ جبًجِ حزوت وٌس ثس -14

 ًوز1ُ .  ًظز اجتوبػی ٍ سیبسی ثِ ثحزاى ّبی گستززُ زچبر هی ضَز 

 ًوز5/0ُ ار تمبضبی آى وبّص هی یبثس ٍ زرهمبثل ثب وبّص لیوت ، همسار تمبضب افشایص هی یبثس ثِ ایي هؼٌبست وِ ثب افشایص لیوت یه وبال ،همس -15

 ًوز5/0ُثبسار اًحصبری  2ثبسار رلبثتی  -1 -16

 ًوز5/0ُسیزا اس یه سَ اس ایي فؼبلیت ّب اطالع زلیمی زرزست ًیست ٍ اس سَی زیگز ،هحبسجِ آًْب ًَػی هطزٍػیت زازى ثِ آى ّب تلمی هی ضَز . -17

ز ، ٍ فمط اس آًجب وِ ارسش وبالّبی ٍاسطِ ای زرزرٍى وبالّبی ًْبیی است زرهحبسجِ تَلیس ول جبهؼِ ثبیس اس هحبسجِ ارسش وبالّبی ٍاسطِ ای صزف ًظ -18

 ًوز1ُ وبالّبی ًْبیی را هحبسجِ وٌین 

 ًوز1ُ  ٍسیلِ پززاذت ّبی آیٌسُ -4ارسش ٍسیلِ پس اًساس ٍ حفط  -3ٍسیلِ سٌجص ارسش -2ٍسیلِ پززاذت زرهجبزالت -1 -19

 

 ازاهِ پبسد ّب زرصفحِ ثؼس

 

 ًوز6ُ. ثپززاسیس سیز  ٍ وویتی  ثِ سَاالت ثلٌس پبسد ٍ :

 
 ًوز1ًُزخ تَرم;                                                                                                                                                                                                                                             -20

 

 تعالی بسوه

 دبیرستاى و هرکس پیص دانطگاهی پسرانه  غیر دولتی باقرالعلوم )ع(

 تهراى 2آهوزش و پرورش هنطقه 

   انسانی دهن نام کالس :                  هقذم     عاقلی آقای  نام دبیر :   نام خانوادگی :                            نام و 

        10/1350/ 19  تاریخ :                        دقیقه      57زمان :                                            اقتصاد نام درس :

 

 لیوت ّبی لجلی–لیوت ّبی جسیس 

 لیوت ّبی لجلی

 = ًزخ تَرم 011 ×

1800 – 2200 

1800 

× 100 = 22% 



 

 000/11000-000/8000;000/3000سَزحبصل                                                                                                                  ًوزُ                                                          1 -21
 ًوز5/1ُ اسٌبز اػتجبری وَتبُ هست زرهؼبهالت ثبسرگبًی -2 اسٌبز اػتجبری زیساری زرهؼبهالت هرتلف -1 -22

 ًوز5/1ُاسٌبز ذشاًِ  سیزا تَسط زٍلت صبزر هی ضَز  -23

ا تٌظین هی وٌس ثَرس ثب ثِ وبراًساذتي ٍ جذة سزهبیِ ّبی راوس حجن سزهبیِ گذاری را ثبال هی ثزز ٍ ثیي ػزضِ وٌٌسگبى سزهبیِ ارتجبط ٍ هؼوالت ثبسار ر -24

ٍ ثبذزیس ٍ فزٍش اٍراق لزضِ ثِ رًٍك ٍ ضىَفبیی جبهؼِ ووه هی وٌس ثب ػولیبت اػتجبری ٍ فزاّن آٍرزى سزهبیِ ّبی السم ٍ رًٍك ثبسار اس تَرم ون هی وٌس ثبًه 

 ًوز2ُ

 (100×3000(+)200×2000;)000/700ٍاحس پَلی ;                                              ًوزُ                                                                                                                         2  -25

 (150×3000(+)220×1500;)000/780ٍاحس پَلی;                                                                                                                                                                                          

000/000/000/8 +000/000/000/7+000/000/000/1+000/000/400; 000/000/400/16تَلیس ًبذبلص زاذلی ثِ ریبل                                                                        -    26

  000/000/350/16;000/000/50-000/000/400/16 

 ًوز72-5/1ُ
 ػزضِ لیوت

100 0 

150 2 

200 3 

250 5 

 

 

 هَفك ٍ پیزٍس ٍ سزثلٌس ثبضیس

 ثِ ریبل زاذلی تَلیس ذبلص

 ًوز2ُ

2 

3 

5 

1 

011 051 211 251 



 


