


 

 تعالی بسمه

 غیر دولتی باقرالعلوم )ع(دبیرستان پسرانه  

 تهران 2آموزش و پرورش منطقه 
 

  اًساًی زّن نام کالس :             مقدم عاقلی آقای  نام دبیر :                           نام و نام خانوادگی :    

        30/8031/ 81  : تاریخ                     دقیقه  57زمان :                                                 اقتصاد نام درس :

 نوبت دومپایان 

 ًوطُ تِ عسز : 
 اهضاء : 

ظر
د ن

دی
ج

ت
 

 ًوطُ تِ عسز : 
 ضواضُ : اهضاء : 

  ًوطُ تِ حطٍف : ًوطُ تِ حطٍف : 
 

   : همام هعظن ضّثطی )هسظلِ العالی(  

 تاضم ***تاتعصة زًثال واالی ایطاًی تگطزیس ***                  
َال الف : گعیٌِ زضست ضا اًتراب وٌیس :    ًوطُ(25/0؟)ّطس

   . چطا شذایط هعسًی تاٍجَز فطاٍاى تَزى زضوطُ ظهیي هحسٍز ّستٌس -1

ص تططی    ب:      ًاضٌاذتِ تَزى  الف :   هَاضز الف ٍ ب ّطزٍصحیح استز:           الظم ًثَز تجْیعاتج :     هحسٍز تَزى زًا

س ویست؟  -2    .  اظ زیس التصاز فطزی وِ تطای اضتمای سطح ظًسگی ذاًَازُ یا ّوٌَعاًص هی وَضس ّواًٌ

 استفازُ هی وٌس اظ عمل ذسازازی ذَزز:    اظهَّثت ّای الْی استفازُ هی وٌسج :   زضضاُ ذسا اًفاق هی وٌسب:   زضضاُ ذسا جْاز هی وٌس  الف : 

 ؟ وساهیه اظ واالّای ظیط تازٍام است -3

  زاضٍز:                                 گَجِ فطًگیج :                                            ًاىب:                                           یرچالالف :  

   ًاهٌس....هی .هَجة هالىیت فطزهی ضَز ضا وِواضی ضٍی آى اًجام زّسایي السام  تسٍى ایٌىِطثیعت ضاهستمیوا تطزاضت هی وٌس اًساى هحصَل آهازُ -4

 ّعیٌِ فطصتز :                 وویاتیج :                                حیاظتب:                            احیاالف : 

 

ًوط1ُ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

َال ب :  زضست یا ًازضست تَزى جوالت ظیط ضا هطرص وٌیس  :   ًوطُ(25/0؟)ّطس

  . سَز التصازی یعٌی زضآهس هٌْای ّعیٌِ ّای هستمین -5

َاضز هْوتط است -6  .  زضتیي عَاهل تَلیس عاهل هٌاتع طثیعی اظ سایط ه

   .هٌحٌی تماضا ًطاى زٌّسُ چگًَگی ضفتاض تَلیس وٌٌسگاى است  -7

   جلَگیطی اظ اظ اضتثاُ ًاضی اظ افعایص لیوت زضهحاسثِ هتغیطّای التصازی تایس حسالل اظ زٍضٍش استفازُ وطزتطای  -8

ًوط1ُ  

 

 

 

 

 

َیسیس ؟   ًوطُ(25/0)ّطسَال ج : زضجاّای ذالی ولوات هٌاسة ٌت

  استفازُ هی ضَزتطای همایسِ تْتط زٍوطَضٍیایه وطَض زضطَل ظهاى اظ ضاذصی تِ ًام ...................  -9

  زضصَضتی وِ طلثىاض لثل اظ ظهاى سطضسیس تِ پَل آى ًیاظ پیسا وٌس هی تَاًس سفتِ ضا ........................وٌس. -10

   تِ تاظاضی وِ زضآى واال یاواالّای هعیٌی هَضز هعاهلِ لطاض هی گیطز ......................هی گَیٌس . -11

ٍ ضفاف ساظی  -12  .   اطالعات هالی ضطوت ّا ٍلیوت گصاضی سْام ٍ اٍضاق تْازاض تاحسٍزی اظ..........جلَگیطی هی ضَز.تاتطسی 

ًوط1ُ  

 

 

 

 

 

َال ز: تِ سَاالت ظیط پاسد وَتاُ تسّیس:                                                                                                                                                             ًوطُ( 5/0)ّطس

 هٌظَض اظ اسٌاز زیساضی چیست  ؟  -13 

 اظ ٍظایف پَل تِ زٍهَضز اضاضُ وٌیس ؟ -14 

طخ ضضس و -15  طَضی ضا طی ظهاى هثال زُ سال تطضسی وٌین تایس چِ واضی ضا صَضت زّین؟اگط ترَاّینً 

 تِ چِ زلیل گفتِ هی ضَز وِ تَسعِ فطآیٌسی تلٌس هست است؟-16

 هٌظَض اظ اضتغال واهل چیست؟ -17

َیسیس؟ -18 َلی هعوَال تِ زٍضىل اًجام هی پصیطز آًْا ضا ٌت  سیاست ّای پ

                                                                             هعٌاست؟تِ چِ اصطالح وسطی تَزجِ  -19

 چطا عسُ ای هعتمسًس وِ سطهایِ گصاضی ّای اجتواعی هْن تطیي سطهایِ گصاضی است ؟ -20

 هَاًع ضضس ٍ تَسعِ تجاضت تیي الولل زضگصضتِ چِ هی تاضس ؟   -21

 ضعایت ًطَز چِ ضطایطی پیص هی آیس ؟ اگط اصل هعیت ّای هطلك ٍ ًسثی -22

 

 ازاهِ سَاالت زضصفحِ تعس                                                                                                                            

 ًوط5/6ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 ًوط1ُالف : گعیٌِ زضست ضا اًتراب کٌیس  :
 ًوط25/0ُ هَاضز الف ٍ ب ّطزٍصحیح است: ز -1

 ًوط25/0ُزضضاُ ذسا جْازهی کٌس: الف -2
 ًوط25/0ُ یرچال:  الف  -3
 ًوط25/0ُ حیاظت:  ب-4

 ًوط1ُب:زضست یا ًازضست تَزى جوالت ظیط ضا هطرص کٌیس  :
 ًوط25/0ُزضست  -5

ساًی)ًازضست -6  ًوط25/0ُ زضست است ( ًیطٍی ًا
 ًوط25/0ُزضست است ( هصطف کٌٌسگاى)زضست ًا -7
 ًوط25/0ُزضست -8

 ًوط1ُج : زضجای ذالی کلوات هٌاسة تٌَیسیس ؟
 ًوط25/0ُ سطاًِزضآهس  -9

 ًوطُ 25/0  ظْطًَیسی -10
 ًوط25/0ُ تَضس کاال -11

 ًوط25/0ُ ًَساى ضسیس قیوت ّا -12

 ًوط5/6ُز: تِ سَاالت ظیط پاسد کَتاُ زّیس ؟
   اظآًجا کِ ایي اسٌاز ِت هحض ضٍیت تاًک ٍ تسٍى اطالع قثلی قاتل پطزاذت است. -13
ساظ ٍ حفظ اضظش -3اضظشٍسیلِ سٌجص  -2ٍسیلِ پطزاذت زضآیٌسُ -1 -14 ّای آیٌسُ -4ٍسیلِ پس ًا  ٍسیلِ پطزاذت 
 تایس ضاذص ّا ِت قیوت ثاتت هحاسثِ ضَز تا ضضس کاشتی ضا تساػی ًکٌس. -15

  ظیطا تَسؼِ هوکي است زضظهاى طَالًی تطی تِ زست آیس ٍ زضکَتاُ هست هطَْز ًثاضس -16
َلیس اهکاى ضطکت  -17 ًاذَاستِ ٍتالاستفازُ یا غیطهَلس ًواًسُ تاضس.تِ ٍضؼیتی کِ زضآى ّوِ ػَاهل ت َلیس ضا زاضًس ٍ ّیچ ًْازُ ای   زضفطآیٌس ت
 ّطگاُ هراضج تَزجِ اظ زضآهسّا ی آى تیطتط تاضس ِت اصطالح تا کسطی تَزجِ ضٍتطٍ ّستین  -18

س ضس ظیطا تسٍى زاضتي ًیطٍّای هترصص ٍ هتؼْس اًجام زازى سایط سطهایِ گصاضی ّا ٍ کسة استقال -19 ن ًرَّا  ل فطّا
غ قاًًَی ،ًااهٌی ٍ ضؼف زٍلت ّا  -1 -20  ّعیٌِ ّای تجاضت -2هًَا
َلیس هحصَالت کوتط ٍ تی کیفیت ،ضفاُ جَاهغ کاّص هی یاتس  -21 َلیس اسطاف ٍ تثصیط هی ضَز ثاًیا : تات  اٍال: هٌاتغ ٍ سطهایِ ّا زضفضا ی ت
 ّای زاذلی تِ تَلیس زست تعًس ٍ هعیت ّای اقتصازی ٍ ضقاتتی کسة کٌس زضصَضتی کِ کطَض تحطین ضًَسُ تا اتکا ِت ًیطٍ -22

ٍلت هَظف است تا ثطٍت ّای ًاضی اظ ضتا ٍ غصة ٍ ضضَُ ٍ غیطُ ضا گطفتِ ٍ تِ صاحة حق ضز کٌس ٍ زضصَضت هؼلَم ًثَزى ٍا تِ تیت الوال ت -24  سّسز
ٍلت ، افعایص اضتغال ٍ کاّص تَضم -25  افعایص زضآهس ز

 ًوط5/10ُ. تپطزاظیس ظیط  ٍ کویتی  َاالت تلٌس پاسدتِ س ٍ :
کٌس ٍ کطَض تا  ظیطا اگط ػَاهل اصلی پیططفت اقتصازی کطَض ِت تیطٍى ٍاتستِ تاضس زضٍضؼیت تحطاًی هثل تحطین زضوي ػَاهل اصلی پیططفت کطَض ضا هحسٍز هی -26

 ًوط5/1ُهطکالت ظیازی ضٍِت ضٍ هی گطزز 
طزى ػقة ػعم کطَض تطحل هطکالت اقتصازی تطجای کاًسُ اظ ظهاى پْلَی ٍ تاظساظی ذطاتی ّای ًاضی اظ جٌگ تَز ّوچٌیي تطای آغاظ جْص اقتصازی ٍ پطک -27

ّا ی اقتصازی الظم هثل ضاُ ٍ تطاتطی ،تٌسض ٍ اسکلِ ٍ غیطُ تَزین تٌاتطایي زٍضُ ساظًسگی ضکل گطفت  ًوطُ 5/1هاًسگی ّا ًیاظهٌس ظیطساذت 

 ًوط1ًُظط زاًص آهَظ -28
سجام ٍ ّوکاضی تیط -29 تطی زضاجطای تطًاهِ اػوال سیاست ّایی تِ هٌظَض تْثَز ٍضغ ًاهطلَب ظًسگی ،ضٍحیِ اهیس ٍ اطویٌاى ِت آیٌسُ ضا زضهطزم تقَیت هی کٌس ٍ ًا

 ًوط1ُّای تَسؼِ پسیس هی آٍضز .
هتٌاسة تا تَضم افعایص ًوی یاتس تٌاتطایي تطای تاهیي کاالّای هَضز ًیاظ ذَز تا هطکالت جسی ضٍتطٍ هی ضًَس زضًتیجِ ظیطا هؼوَال زضآهس افطاز کن زضآهس جاهؼِ  -30

 ًوط1ُسطح ضفاُ ػوَهی کاّص هی یاتس 
ل2+3زضصس;5سْن زّک سَم ;    -31  زضصس;سْن زّک ٍا

 

تعالیبسوه

دبیرستاىوهرکسپیصدانشگاهیپسرانهغیردولتیباقرالعلوم)ع(

تهراى2آهوزشوپرورشهنطقه

  انسانیدهننام کالس :             هقدمعاقلیآقاینام دبیر :   نام خانوادگی :                            نام و 

        51/51/5931تاریخ :                        دقیقه      57زمان :    اقتصادنام درس :

 



 زضصس;سْن زّک زٍم7+4زضصس;11سْن زّک ضطن ;         
 زضصس;سْن زّک چْاضم6+6زضصس;12فتن ;سْن زّک ّ         
                                                                                                                                                                                                                                      ًوط2ُ زضصس; سْن زّک زّن22+4زضصس;18سْن زّک ًْن ;         

 هاتِ التفاٍت هطحلِ اٍل000/1000-000/5000;000/000/4 -32

 هالیات قاتل پطزاذت هط حلِ اٍل000/4000×12÷100;000/480      
 هاِت التفاٍت هطحلِ زٍم000/000/5-000/500/7;000/500/2      

 هالیات قاتل پطزاذت هطحلِ زٍم000/500/2×15÷100;000/375      
 هاتِ التفاٍت هطحلِ سَم000/500/7-000/000/9;000/500/1       
 هالیات قاتل پطزاذت هطحلِ سَم000/500/1×20÷100;000/300        
 هاتِ التفاٍت هطحلِ چْاضم000/000/9-000/000/12;000/000/3        

 لیات قاتل پطزاذت هطحلِ چْاضمها000/000/3×25÷100;000/750        
 کل هالیات قاتل پطزاذت000/750+000/300+000/375+000/480;000/950/1        
 هاًسُ ذالص هاّاًِ ایي ضرص000/950/1-000/000/12;000/095/10        

 هاًسُ ذالص ساالًِ ایي ضرص000/950/10×12;000/140/121        
  ًطخ هالیاتی هَضز هحاسثِ : تصاػسی طثقِ ای         

  000/000/50 +000/000/500/2+000/000/000/6+000/000/100; 000/000/650/8تَلیس ًاذالص زاذلی تِ ضیال 

000/000/400/8;000/000/250-000/000/650/8 

 

 

 موفق و پیروز و سربلند باشید

 به ریال داخلی تولید خالص
33- 


