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1 

 نحیح ٍ ؿلط تَزى گعیٌِ ّای ظیط ضا هكرم ًٌیس. 

ٍضام تْازاض 0تاهیي هالی اظ ططین نسٍض االق( ضكتِ ضكتِ زض ضًٍس تٌاهل تاهیي هالی، قیَُ هٌاؾة تطی اتساع قس ٍ آى 

 تَز.

ب(زٍلت تطای ضیل گصاضی كؼالیت ّای اهتهازی، لَایح هاًًَی ضا تِ هدلؽ قَضای اؾالهی اضائِ هی ًٌس ًِ ایي اظ 

 ههازین ػطضِ ًاال ٍ ذسهات تَؾط زٍلت هی تاقس؟

 پاییي تط تاقسج( زض تاظاض ٌّگاهی ًوثَز اتلام هی اكتس ًِ هیوت اظ ؾطح هیوت تؼازلی 

 ز( هیعاى ؾَز ٍیػُ تطاتط تا تلاٍت زضآهس ٍ ّعیٌِ هؿتوین هی تاقس.

1 

2 

 خاّای ذالی ضا تا ػثاضت هٌاؾة پط ًواییس. 

 توؿین هی قًَس.---------ٍ --------. اٍضام تْازاض تِ زٍ زؾتِ 1

یاكتِ ٍ زض هواتل تا ًاّف --------- هوساض تواضا-------. ًعٍلی تَزى هٌحٌی تواضاتِ ایي هؼٌا اؾت ًِ تا اكعایف 2

 هی یاتس.----------هوساض تواضا --------

ٍاگصاض --------% اظ اهتهاز ًكَض ضا تِ ترف 25هاًَى اؾاؾی-----. زض ؾال ّای اذیط زٍلت زض چاضچَب انل 3

 ًوَزُ اؾت

یف تیٌی قسُ تا هاضج ٍنَل قسُ تؼییي هی قًَس ٍ زض پایاى ؾال تلاٍت اضهام پ---------. اضهام تَزخِ تِ نَضت 4

 هكرم هی قَز-----------زض ؾٌسی تِ ًام 

 تَز------------ٍ پكتَاًِ آى ------.ضؾیس تطاؾاؼ انل 5

 ًِ زض یطاتط تْسیسات آؾیة ًاپصیط ًیؿت----------ٍ  ---------، -------هاز هواٍهتی، اهتهازی  اؾت . اهت6

 هی تاقس ---------ٍ --------اها اهطٍظُ زض هالة -------ٍ ------. ًوسیٌگی زض گصقتِ تِ نَضت 7

حتی زض هحهَل ّای ----------اگط زض ًَتاُ هست تطای ػَاهل تَلیس اقتـال هوٌي ًثاقس، تَلیس ٍ ذلن  8

 ؿیطهعیتی ٍ ًن، تْتط اظ تیٌاضی اؾت.

 اؾت-------ًوًَِ ای اظ اها ذطیسّای زٍلتی ---------. كطٍقٌسگاى آثاض ٌّطی ٍ حطاخی ًوًَِ ای اظ 9

 اًحهاض گط زض كطٍـ ًاالی ذَز هی تاقس--------ٍ قطًت ذَزضٍیی تِ زالیل -------.قطًت تَاًیط تِ زلیل 10

5 

3 

 تِ ؾَاالت ظیط پاؾد ًَتاُ زّیس؟

 اًَاع  اؾٌاز اػتثاضی ضا تا شًط هثال ًام تثطیس؟ .1

 

 .اّساف اهتهازی زٍلت ضا ًام تثطیس؟2

 

 تثثیت اهتهازی تِ چٌس زؾتِ توؿین هی قًَس؟. ؾیاؾت ّای 3

 . اًَاع هٌاتغ زض آهس زٍلت ٍ ّعیٌِ ّایف ضا ًام تثطیس؟4

 

 . ػلل ضٍی آٍضزى ًكَضّا تِ تداضت چِ هی تاقس؟5

 
 

4 

 4از  1صفحه ی 

 .......................... نام و نام خانوادگی:

 دهن انسانی و رشته: قطعه

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشواره 

 صفحه 4 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 )واحد رسالت(                                                                                                                                                                          دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 96 -97سال تحصيلی  دوم نوبت ترم  پایاىآزهوى 

 اقتصاد نام درس:

 سوفیا فرخی :نام دبیر

 09/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 100 : امتحانمدت 
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 . اًَاع تحطین ّای اهتهازی ضا ًام تثطیس ٍ ًسام یي اهطٍظُ ضایح اؾت؟6

 

 . تِ تطتیة ؾِ هعیت تداضت تیي الولل تطای تَلیس ًٌٌسُ ّا ٍ زٍ هعیت آى تطای ههطف ًٌٌسگاى ضا ًام تثطیس؟7

 

 . هحهَالت ضاّثطزی ًسام اًس؟8

 

 .  اًَاع ؾطهایِ ضا تا شًط هثال ًام تثطیس؟9

 .  اًَاع ؾپطزُ ضا ًام تثطیس؟10

 

4 
 چیؿت؟ HDI   ،MIF ،WTO ،PPP  ،ASEANتِ تطتیة هٌظَض اظ 

 

 

1 

5 
 هٌظَض اظ ؾیاؾت اًثؿاطی ٍ اًوثاظی چیؿت؟ ًاهل تحلیل ًٌیس.

 
1 

6 

 ّای هالیاتی چیؿت؟ . هٌظَض اظ پایِ هالیاتی، تاض هالیاتی، اًَاع هالیات ٍ ًطخ

 

 

1 

7 
 تا شًط یي هثال هعیت هطلن ٍ هعیت ًؿثی ضا تَضیح زّیس؟

 
1 

8 

 زض هَضز چیؿت؟ 50، 48، 43تِ تطتیة انل 

 

 

1 

9 
 تلاٍت الیحِ تَزخِ تا هاًَى تَزخِ تا شًط ایٌٌِ تِ تطتیة تَزخِ چِ هطاحلی ضا طی هی ًٌس؟

 

1  

 

10 
 چیؿت؟هٌظَض اظ احیا ٍ حیاظت ٍ نٌؼت 

 
1 

11 
 5/0 هٌظَض اظ ذعاًِ زاضی چیؿت ٍ تِ تطتیة ظیط ًظط ًسام ٍظاضت ٍ هسیط آى تَؾط چِ ًؿی هٌهَب هی قَز؟

 

12 

ضاتطِ تَضم تا اضظـ پَل ضا تدعیِ ٍ تحلیل ًٌیس؟ ) آیا تِ ًظطتاى ؾیاؾت اخطای یاضاًِ ّا تاػث تْثَز تَضم هی قس یا 

 زلرَاُ پاؾد زّیستطػٌؽ؟( ترف زٍم ؾَال ضا زض نَضت 
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تطاؾاؼ ًطخ  هالیات ؾالیاًِ پطزاذتی ٍی ضیال تاقس الق: 5800تا كطو خسٍل هالیاتی ظیط : اگط زضآهس هاّاًِ كطزی 

 ثاتت چٌس ضیال اؾت؟ ب( هاًسُ ذالم هاّاًِ كطز تطاؾاؼ ًطخ تهاػسی چٌس ضیال هی تاقس؟

 5220ب.         6960( الق 1

 4930ب.       10440(الق 2

 5220ب       10440(الق 3

 4930ب.             6960( 4

 

 Bًطخ   Aًطخ  حسٍز زضآهسی

 زضنس 10تا ًطخ   زضنس 5تا ًطخ  زض هاُ 2000تا  زضآهسّای

 زضنس 10تا ًطخ  زضنس 8تا ًطخ  زض هاُ 3000زضآهسّای تا 

 زضنس 10تا ًطخ  زضنس 10تا ًطخ  زض هاُ 4000زضآهسّای تا 

 زضنس 10تا ًطخ  زضنس 12تا ًطخ  زض هاُ 5000زضآهسّای تا 

 زضنس 10 تا ًطخ زضنس 15تا ًطخ  زض هاُ 6000زضآهسّای تا 

 

 

 

 

 

5/0 
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 هیلیاضز ضیال هی تاقس 165تا تَخِ تِ هٌسضخات خسٍل ظیط، هدوَع اضظـ اهالم پَقاى ٍ هاقیي آالت ٍ هَاز ؿصایی 

 اضظـ ذسهات، زٍ ؾَم ذاضخیاى هوین ًكَض.

 زض ایي نَضت: 

 خاهؼِ ًسام اؾت؟الق: تَلیس ذالم هلی  ب: تَلیس ًاذالم زاذلی  ج: تَلیس ذالم هلی ؾطاًِ زض ایي 

 3200ج(      215ب(     253. الق(2        2300ج(   215ب(     253الق(  .1

 320ج(      251ب(     235. الق( 4            2300ج(    251ب(    235.الق(3 

 

 هیلیاضز 30    اضظـ تَلیس ذاضخیاى هوین ًكَض 

 هیلیَى ًلط   110 خوؼیت ًل ًكَض 

 پٌدن، اضظـ تَلیس هطزم ًكَض ًِ زض ذاضج اهاهت زاضًسیي  ّعیٌِ اؾتْالى 

 هیلیاضز 85 اضظـ تَلیس هطزم ًكَض ًِ زض ذاضج اهاهت زاضًس
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ًاضهٌس ٍ تَلیس ؾالیاًِ  4تا تَخِ تِ اطالػات زازُ قسُ زض خسٍل ظیط، ًتیدِ ػولٌطز ؾالیاًِ یي تٌگاُ اهتهازی تا 

 ضیال ًسام اؾت؟ 000/300زؾتگاُ تِ اضظـ  750

 4 000/000 اخاضُ هاّیاًِ هؼازل 1

 2 000/00 هاّیاًِ ّط كطزحوَم هتَؾط  2

 450/4/  000 ذطیس هَاز اٍلیِ هَضز ًیاظ ؾالیاًِ 3

 زضنس حوَم ؾالیاًِ ًاضهٌساى 12هؼازل  ّعیٌِ اؾتْالى 4

 

 ضطض  000/798/116 .1

 ظیاى  000/897/116 .2

 ؾَز 000/798/161 .3

 ؾَز 161/   000/897 .4
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 3هیلیَى ًلط، اذتالف زّي قكن ٍ چْاضم  2زّي ؾَم ،خوؼیت 8اگط زض یي خاهؼِ كطضی، قاذم زّي ّا تطاتط 

 هیلیاضز ٍاحس پَلی تاقس:80000زضنس ٍ زضآهس هلی هؼازل 

 الق: تِ تطتیة ؾْن زّي قكن، ًْن ٍ زّن چٌس زضنس اؾت؟

 ب: خوؼیت ًل ًكَض چٌس هیلیَى ًلط اؾت؟

 ج: ؾْن زّي قكن اظ زضآهس هلی ًكَض چٌس هیلیاضز اؾت؟

 19200ج         200ب(     25ٍ  15، 9(الق(1

 7200ج         20ب(    24ٍ  16، 9( الق( 2

 19200ج       20ب(       24ٍ  16، 9( الق( 3

 7200ج     200ب(      25ٍ  15، 10( الق(4

 
 

 1994ٍضغ تَظیغ زضآهس ًكَض اًسًٍعی زض ؾال 

 هیالزی

 زضنس 3ؾْن زّي اٍل  

 زضنس 5ؾْن زّي زٍم  

 زضنس 6ؾْن زّي ؾَم 

 زضنس6ؾْن زّي چْاضم

 زضنس8ؾْن زّي پٌدن 

 ؾْن زّي قكن؟

 5/10ؾْن زّي ّلتن

 5/12ؾْن زّي ّكتن

 ؾْن زّي ًْن؟

 ؾْن زّي زّن؟

 

 زضنس زضآهس هلی 100
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1 

 .الق. ل 

 ب. ؽ

 ج. ل

 ز. ؽ

2 

 .اٍضام ؾْام ٍ اٍضام هكاضًت1

 هیوت. اكعایف –.هیوت. ًاّف 2

 / تؼاًٍی ٍ ذهَنی 44.انل 3

 . ترویٌی . تلطیؾ تَزخِ 4

 . تطاؾاؼ انل اػتواز. طال ٍ ًوط5ُ

 . زضٍى ظایی/ تطٍى گطایی ٍ ػسم تي هحهَلی تَزى6

 پَل ٍ قثِ پَل –. اؾٌٌاؼ ٍ هیًٌَات 7

 . ذلن اضظـ 8

 . هعایسُ ٍ هٌاهه9ِ

 . طثیؼی ٍ هاًًَی10

3 

 .اؾٌاز اػتثاضی : زیساضی / ًَتاُ هست ٍ تلٌس هست1

 اقتـال/ تثثیت هیوت ّا / تَظیغ ػازالًِ زض آهس / ضقس ٍ تَؾؼِ اهتهازی. ایداز 2

 . ؾیاؾت اًثؿاطی ٍ اًوثاظی3

 . هالیات/ تْاب ًاال ٍ ذسهات/ ؾطهایِ گصاضی زض قطًت ّای زٍلتی ٍ ذهَنی4

 ّعیٌِ ّای زٍلت: حوَم پطؾٌلی/ ّعیٌِ ّای ازاضی / پطزاذت ّای اًتوالی

 / تلاٍت زض قطایط اهلیوی / تلاٍت زض زؾتطؾی تِ كٌاٍضی . هتلاٍت تَزى ػَاهل تَلیس 5

 تحطین هالی –. تحطین هالی ٍ تداضی 6

 . تاال ضكتي ًیلیت / تاظاض تیكتط ٍ اؾتلازُ اظ كٌاٍضی ٍ هَاز اٍلی7ِ

 ههطف ًٌٌسُ: ًؿة اضظ الظم تطای پطزاذت ًاالّا / تٌَع تیكتط هحهَل

تسٍى زض ًظط گطكتي هیعاى ّعیٌِ، ؾَز ٍ زضآهس تِ هٌظَض اؾتوالل  . هحهَالت ضاّثطزی آى هحهَالتی ّؿتٌس 8ًِ

 تَلیس هی قَز. هثل گٌسم/ اًطغی

 . ؾطهایِ هالی / ؾطهایِ كیعیٌی9

 . ؾپطزُ زیساضی ٍ ؿیط زیساضی10

 قاذم ّای تَؾؼِ اًؿاًی / نٌسٍم تیي الوللی پَل / زالض ضكاّی / اتحازیِ آؾیای خٌَب قطهی 4 

 5 
اًثؿاطی ٌّگام ضًَز ٍ تا اكعایف ًطخ تٌعیل ٍ اكعایف ؾپطزُ ّا اها ؾیاؾت اًوثاظی زض ٌّگام تَضم ٍ تا ؾیاؾت پَلی 

 ًاّف ًطخ تٌعیل ٍ ًاّف ؾپطز ّا

 آًچِ ًِ هالیات تط آى ٍضغ هی قَز.  6

7 
ٍ پَقاى ّیچ هعیتی  هعیت هطلن هثل ایطاى زض تَلیس كطـ ٍ تطظیل زض تَلیس هَُْ . اها تطای ًٌیا زض تَلیس هَاز ؿصایی

 هطلن ٍخَز ًساضز نطكا زض تَلیس ؿصا ًؿثت تِ پَقاى تطتطی ًؿثی زاضز

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 اقتصادنام درس: 

 سوفيا فرخی نام دبير:

  03/97/ 09تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح 8 ساعت اهتحاى:

 دقیقه 100 هدت اهتحاى:
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8 

 : نطكِ خَیی ٍ خلَگیطی اظ ؾلطِ تیگاًگاى43انل 

 : ػسالت تیي اؾتاى48

 . تَؾؼِ پایساض50

9 
تهَیة . الیحِ تَزخِ ظهاًی اؾت ًِ ّوچٌاى زض زؾت هَُ هدطیِ هی تاقس ٍ نطكا تٌظین گكتِ اها هاًَى تَزخِ اظ 

 هدلؽ گصضاًسُ قسُ اؾت.

10 

 تِ تطزاقت هؿتوین هحهَل اظ طثیؼت تسٍى ایداز تـییط : احیا

 ایي هحهَالت زض خطیاى تَلیس ًاال ٍ زهات هطاض هی گیطزًس : حیاظت

 اظ تطًیة ٍ تثسیل هَاز حیاظت قسُ : نٌؼت

11 
ز ٍ اهَض زاضایی اؾت ٍ ظیط ًظط ٍظیط اهتهازی ذعاًِ زاضی هْن تطیي زؾتگاُ هالی ًكَض اؾت ًِ تِ ػْسُ ٍظاضت اهتها

 اؾت.

 ّط چوسض تَضم تیكتط تاقس اضظـ پَل ًاّف هی یاتس. 12

 5220ٍ ذالم هاّاًِ         6960تِ تطتیة هالیات ؾالیاًِ  13

 215تَلیس ًاذالم زاذلی  1گعیٌِ  14

 253تَلیس ذالم هلی 

 3/2تَلیس ذالم هلی ؾطاًِ 

 3گعًیِ  15

 تٌگاُ ؾَز ًطزُ اؾت 161/ 000/798

 7200ٍ ؾْن زّي قكن ج         20ٍ خوؼیت ًل ب(    24ٍ  16، 9ؾْن زّي ّا تِ تطتیة الق(  16
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