


اقتصاد   : درسیاالت ماده ؤس  9317سال  (ماه خرداد)دوم امتحانات نوبت   

 زنجان 2دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی 

 
 محل درج مهر آموزشگاه

 انسانی -دهم  :رشته  –پایه 

 :کالس 

دقیقه 08: مدت امتحان  97/3/17:   امتحان تاریخ  :                                نام و نام خانوادگی   

3: تعداد صفحه  
 

 نمره االتؤس ردیف

 (سؤاالت چهار گزینه ای )  9

 .نمي باشد كدامیك از فعالیت هاي ذیل از آثار و نتایج بورس بر اقتصاد جامعه( الف 

 شدید قیمت ها جلوگیري مي كند از نوسانات( 2         تنظیم مي كند           معامالت بازار سرمایه را (9

 سهام اوراق بهادار را قیمت گذاري مي كند (4     كاهش مي دهد     را حجم سرمایه گذاري در جامعه (3
 

 ؟ کدام استنام اختصاری شاخص توسعه انسانی ( ب

9 )GNP                              2 )HDI                  3 )MPC                        4 )GDP    
 

 تالش دولت برای ثبات قیمت ها با هدف دستیابی به کدام مورد زیر می باشد؟  ( ج
 بهبود وضع توزیع درآمد بین افراد کم درآمد جامعه          ( 2ایجاد شرایط رونق اقتصادی               (1   
 افزایش رفاه عمومی جامعه       ( 4    مقابله با فقر و ارتقای سطح زندگی   ( 3   

 

 ها است؟   یک از انواع مالیاتمالیات بر خانه، زمین و اتومبیل جز کدام( د
   مالیات بر دارایی    ( 2                     مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی   ( 1  
 .حقوق و عوارض گمرکی( 4                                      مالیات بر درآمد    ( 3  
 

 

2 

 

 (.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید) 2

 .   حجم پول مساوی است با اسکناس ومسکوکات وسپرده های دیداری وغیر دیداری (الف
                                                

 . هرچه درآمد سرانه در کشوری کمتر باشد میزان فقر عمومی در آن کشور بیشتر است (ب
                                    

  .می شوند،باعث کاهش رفاه جامعه  تولید محصوالت بی کیفیت،مطلق ونسبی رعایت نشونداگر اصل مزیت (ج
 

 .                                    بیگانه براقتصاد کشور تأکید شده است قانون اساسی،جلوگیری ازسلطۀ اقتصادی 40براساس اصل (د

2 

 (جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید)  3

........ ............اگر کاال های بادوام درفرایند تولید، به وسیلۀ بنگاه های تولیدی به کارگرفته شوند،  (الف 

 .نامیده می شوند.... ....
 

تولید در دوره ای معین نسبت به دوره قبل افزایش یابد می گوییم در آن  واقعی اگر در جامعه ای میزان (ب

 .صورت گرفت.......................
 

به  .......................توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری در مناطق محروم جزء سیاستهای ( ج 
 .شمار  می رود

 

 .بیشتر محقق می شود........................ ید کشور برپایۀ دانش بنا شودبه هرمیزان تول (د 
 

 

2 

 

 :(مفاهیم زیر را تعریف کنید) 4

 :تولید( الف
 

 :سفته ( ب 
 

 چیست؟ رفاه اجتماعی (ج 
 

 :« پایه مالیاتی »( د 

 

2 

       (                                                               9: )صفحه                                                                                                                           

 محل  امضاء                                   طالب شجاعی         : ال سؤنام و نام خانوادگی طراح 





  (فعالیت ها )  

 : با توجه به رقم این تولیدات .دریک جامعه ی فرضی ، کاالهای زیر درمدت یک سال تولید شده است  95

 (ارقام به میلیون لایر) 

 ناخالص داخلی ، تولید ( الف

 

 تولید خالص ملی ( ب 

 

سرانۀ تولید نا خالص داخلی ( ج  

 .              را محاسبه کنید

 (کلیۀ محاسبات نوشته شود ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولیدات لایر

 وارزش هرتن تن 38مواد غذایی 388

دستگاه وارزش  48ماشین آالت  588

 هردستگاه

 عدد وارزش هرعدد 488پوشاک  258

 خدمات ارائه شده  درصدارزش ماشین آالت28

 تولیدکل افرادمقیم خارج کشور 98888

 استهالک درصدارزش مواد غذایی48

 جمعیت کشور نفر 9888

5/9 

درصد،چهارم 98درصد،سوم1درصد،دوم7درجدول وضعیت توزیع درآمد یک کشور، سهم دهک اول  96

 مناسب ترارائۀ کدام شاخص توزیع درآمد این کشور را . درصد می باشد33درصد ودهم  23درصد،نهم 93

 (با دوروش محاسبه شود) نشان می دهد؟
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لایر می باشد و  4400000هر ماه درآمدش  الف کارگرکه . دریک کارخانه دو کار گر کار می کنند  97
بانرخ را  هردوکارگرلایر می باشدطبق جدول مالیاتی زیر مالیات  10000000هر ماه درآمدش   ب کارگر

 . محاسبه کنیدرابانرخ تصاعدی طبقه ای  بتصاعدی کلی  ومالیات کارگر 
 .لایر معاف از مالیات می باشند 3000000درآمدهای تا 

 درصد  0لایر با نرخ  0000000تا یمدهادرآ
 درصد 9لایر با نرخ  0000000تا یدرآمدها

 درصد 13لایر بانرخ  0000000 درآمدهای تا
 درصد10لایر بانرخ  0000000درآمدهای بیشتراز
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 نمره02 نمره آزمون به عدد                                         نمره آزمون به حروف 

                                                                       ( 3): صفحه                                                     

 طالب شجاعی        محل  امضاء : ال ؤنام و نام خانوادگی طراح س

 ((باغ اندیشه تان شکوفه باران باد )) 


