
 باسمه تعالی

اقتصاد  رستکالیف عید د  

.توجه: پاسخ سوال های تشریحی در برگه ای جداگانه انجام شود  

 درس بازار سرمایه:

 درس بازار سرمایه را مطالعه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 تفاوت اوراق مشارکت و سهام چیست؟ -1

 چه منظور نشر می شود؟اوراق مشارکت به  -2

 می گویند.« بورس »به مکانی که کار قیمت گذاری و خرید و فروش برخی از ................. و ................ در آن انجام می گیرد، -3

 بورس کاال، محل مبادالت .......... آن کاال است و کاالیی در آن مبادله نمی شود. -4

 اظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران بر عهده ی .......... است.تهیه دستور العمل اجرایی و مقررات ن -5

 «یک یا چند مورد اضافی است.» برقراری ارتباط) جمالت سمت راست را به اصطالحات سمت چپ ارتباط دهید.(  -6

                           ( بورس1                                          اوراق بهاداری که می تواند سود و زیان به همراه داشته باشد.       آ( 

 ( اوراق بهادار2                           در این نهاد، سرمایه های الزم فعالیت های دولتی و خصوصی تامین می شودب( 

 ( مواد اولیه3                                                         دو دسته ی اصلی این اوراق سهام و مشارکت است.پ( 

 ( کاالهای سرمایه ای4                                                                        در بورس کاال خرید و فروش می شود. (ت

 ( اوراق سهام5                                                                                                                      

مربوط به « فعالیت های مربوط به آن، سرمایه های الزم را برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی فراهم می آورد.» عبارت    - 7      

 یست؟چ

 ( بانک سرمایه4( اتاق کلرینگ                    3                  ( بانک                 2ورس                          ب (1

 در بورس کاال بیشتر کاالهای ............. مورد معامله قرار می گیرند. -8

 ( نهایی و سرمایه ای4( واسطه ای و مواد اولیه         3   ( واسطه ای و مصرفی             2نهایی و مصرفی                  (1

 ؟ و جدیدترین آن کدام است؟صادر می شود، چیست« تامین منابع مالی » اوراقی که برای -9

 اوراق قرضه -( اوراق سهام3             اسناد خزانه                –اوراق قرضه  (1

 اوراق سهام ممتاز -اوراق سهام عادی( 4اوراق مشارکت                         –اوراق بهادار  (2

 کدام مورد با موارد دیگر هم خوانی ندارد؟« فعالیت های بورس در اقتصاد جامعه» در رابطه با آثار  و نتیج مثبت و موثر   -11

 جامعه باال می برد.از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری را در  (1

 با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. (2

 بورس و فعالیت های مربوط به آن سرمایه های الزم را برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی فراهم می آورد. (3

 صادی می تواند آثار تورم زایی در اقتصاد جامعه داشته باشد.با تشویق  مردم به پس انداز و ایجاد سرعت در فعالیت های اقت (4



 است؟ نادرست، کدام عبارت « اقتصادی جامعه» بر فعالیت های « بورس» در رابطه با نتایج و آثار -11

 سرمایه های الزم را برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی فراهم می آورد. (1

 از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی (2

 ، حجم سرمایه گذاری را در جامعه باال می برد.« سرمایه های تجاری» از طریق جذب و به کار انداختن  (3

 موثر است.« نرخ تورم» در کاهش و به کار گیری پس انداز ها در فعالیت های مفید اقتصادی « پس انداز» با تشویق مردم به  (4

 معامالتی بورس افراد را چگونه شناسایی می کنند.سامانه   -12

 ( میزان سرمایه4( شناسه ی معامالتی                    3( شماره ملی                        2شماره حساب                        (1

 درس بودجه و امور مالی دولت:

 چه تفاوتی بین الیحه ی بودجه و قانون بودجه است؟ -1

 رای بودجه به عهده ی کدام سازمان است و چگونه صورت می گیرد؟نظارت بر اج -2

 پرداخت های انتقالی چیست و چرا دولت آن ها را می پردازد؟ -3

 چرا عده ای معتقدند که سرمایه گذاری های اجتماعی مهمترین سرمایه گذاری دولت است؟ -4

 .از عوامل اصلی تعیین کننده ی مخارج دولت ، میزان ........... آن است -5

 مخارج بودجه از درآمدهای آن بیشتر باشد به اصطالح با ................. رو به رو هستیم.هر گاه  -6

 طبق قانون، دولت موظف است الیحه ی بودجه سال بعد را تا ........ هر سال به مجلس تقدیم کند.  -7

 در جمهوری اسالمی ایران به موجب قانون اساسی، دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر .................. است.  -8

 استقراض برای تامین هزینه های ................... کار معقولی نیست. -9

 باشد. در طول تاریخ ................ همواره از مهم ترین منابع در آمد دولت ها بوده و امروزه نیز می  -11

 آن چه را مالیات بر آن وضع می شود ............ می نامند. -11

 ارث جز مالیات بر ............... می باشد. -12

 .................... ، هزینه هایی است که برای چرخش کار جاری ادارات و نهاد ها صرف می شوند. -13

 در بودجه دولت به ترتیب مبیّن چیست؟« تبصره ها» و « ماده واحد»  -14

 «مشخص کننده ی رقم کل در آمدها و هزینه های پیش بینی شده.» و « کسب در آمد و هزینه های یک سال» مربوط به  (1

 بیانگر اعتبارات هر یک از سازمان های دولتی در محدوده ی بودجه و چگونگی هزینه کردن آن ها (2

رقم کل در آمدها و هزینه های  ه و مبّن مشخص کننده ی چگونگی کسب در آمد و صرف هزینه های پیش بینی شده در بودج (3

 یک سال مربوط به بودجه ی مصوب

مربوط به « در بردارنده ی ضوابط و مقررات خاص » و « رقم کل در آمدها و هزینه های یک سال» مشخص کننده ی  (4

 .چگونگی کسب در آمد و صرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه

 411،111تا  211،111درصد و از  2تومان ،  211،111تا  111،111تومان معاف است و از  111،111فرض کنیم مالیات بر در آمد تا   -15

تومان باشد، این نوع مالیات چه  421،111درصد می باشد. اگر درآمد شخص  6تومان ،  611،111تا  411،111درصد و از  4تومان ، 

 نام دارد و مالیات نام برده چند تومان است؟

 25211 –( تصاعدی 3                                                42111 –ثابت  (1



 11211 –( تتصاعدی طبقه ای 4                                    11111 –تصاعدی کلی  (2

جدول زیر ، نرخ های مالیاتی را برای طبقات مختلف در آمد نشان می   -16

 کدام است؟ریال  71،111دهد . مالیات فردی با در آمد 

 

1) 1،511 

2) 1،811 

3) 3،511 

4) 5،611 

 

 

 با فرض جدول مالیاتی مقابل :   -17

 نرخ مالیاتی درآمد ردیف

A  معاف از مالیات میلیون ریال 5در آمدهای تا 

B  میلیون ریال 5نسبت به مازاد  %12با نرخ ریال 6،511،111در آمدهای تا 

C  ریال 6،511،111نسبت به مازاد  %15با نرخ ریال 8،751،111در آمدهای تا 

D  ریال 8،751،111نسبت به مازاد  %18با نرخ ریال 9،851،111در آمدهای تا 

E  ریال 9،851،111نسبت به مازاد  %25با نرخ میلیون ریال 25در آمدهای تا 

F   میلیون ریال 25نسبت به مازاد  %35با نرخ میلیون ریال 25در آمدهای باالتر از 

 میلیون ریال در آمد دارد، کدام است؟ 42( میزان مالیات ماهانه ی شخصی را که در ماه الف

 به صورت ماهانه محاسبه می شود.( او چقدر است؟ ) با فرض اینکه مالیات « ساالنه» ب( مانده ی خالص   

 مورد محاسبه چیست؟« نرخ مالیاتی» ج( نام   

 ج( تصاعدی کلی             378،564،111ب(               11،345،111( الف( 1

 طبقه ایج( تصاعدی              378،564،111ب(               11،453،111( الف( 2

 ج( تصاعدی کلی             378،465،111ب(               11،345،111( الف( 3

 طبقه ایج( تصاعدی              378،465،111ب(               11،453،111( الف( 4

 :  زیربا فرض جدول مالیاتی  -18   

A  معاف از مالیات میلیون ریال 211در آمدهای تا 

B  میلیون ریال 211نسبت به مازاد  %15نرخ با  ریالمیلیون  351در آمدهای تا 

C  ریال میلیون 351نسبت به مازاد  %21نرخ با  ریال میلیون 451در آمدهای تا 

D  ریالمیلیون  451نسبت به مازاد  %25نرخ با  ریال میلیون 711در آمدهای تا 

E  ریال میلیون 711نسبت به مازاد  %35نرخ با  میلیون ریال 911در آمدهای تا 

 نرخ مالیاتی طبقات در آمدی

 معاف از مالیات 41،111تا 

 41،111نسبت به مازاد  %5 61،111تا 

 61،111نسبت به مازاد  %8 81،111تا 

 81،111نسبت به مازاد  %11 111،111تا 

 111،111نسبت به مازاد  %12 111،111باالتر از 



F   میلیون ریال 911نسبت به مازاد  %45نرخ با  میلیون ریال 911در آمدهای باالتر از 

  

 میلیون ریال در آمد دارد، کدام است؟ 125،111که در ماه تولید ککنده ای الف( میزان مالیات ماهانه ی  

 ؟است کداماو « ساالنه» مانده ی خالص میزان ب(   

 مورد محاسبه چیست؟« نرخ مالیاتی» ج( نام   

 ج( تصاعدی کلی             728،671،111،111ب(              65،121،111،111( الف(1

 طبقه ایج( تصاعدی              827،671،111،111ب(              65،121،111،111 (ب( 2

 ج( تصاعدی کلی             827،671،111،111ب(              65،121،111،111( ج( 3

 ج( تصاعدی طبقه ای             728،671،111،111ب(              65،121،111،111( د( 4

 درس اقتصاد بین الملل:

 بین الملل روی می آورند: به نظر شما چرا کشورها به تجارت  -1

 تحریم اقتصادی چیست و چگونه بر اقتصاد کشورها اثر می گذارد؟ -2

 اگر کشوری در تولید کاالیی مزیت اقتصادی نداشته باشد یعنی نمی تواند هیچ وقت آن را به دست آورد. ) کامل توضیح دهید.(  -3

 زیت اقتصادی توضیح دهید . (زیت نسبی چیست؟ کامل توضیح دهید. )در مورد خلق ممزیت مطلق و م -4

 فواید جانبی تجارت بین الملل برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان چیست؟ -5

 است؟« مزیت نسبی » کدام گزینه بیانگر معنا و مفهوم تعریف  -6

 شود.« بر اساس این اصل هر منطقه یا کشور باید همه نوع کاالیی را تولید کند تا ن خودکفا (1

 باید تا حد امکان از واردات کاال به داخل کشور جلوگیری نمود.« خود کفایی»رسیدن به بر اساس این اصل برای  (2

 باشد. «کمتر» کند که هزینه ی آن در مقایسه با سایر نقاط « تولید» بر اساس این اصل هر منطقه یا کشور باید کاالیی را  (3

هزینه ی آن حداقل برابر با سایر نقاط یا منطقه یک کند که « تولید» بر اساس این اصل هر منطقه یا کشور باید کاالیی را  (4

 کشور باشد.

 »کدام مربوط به « تولید کنندگان و مصرف  کنندگان» برای دو گروه عمده ی « تجارت بین الملل» در رابطه با سود آور بودن  -7

 است؟ « مصرف کنندگان 

نند به بازارهای وسیع تری دسترسی داشته باشند و بازارهای داخلی محدودند به همین دلیل، آنان از طریق صادرات می توا (1

 کاالهای اضافی خود را با قیمت باالتر و شرایط بهتر به فروش برسانند.

کاالهای خارجی وارد کشور می شود و تولید کنندگان را به تالش برای تولید بهتر و کارآمدتر « تجارت بین الملل» در نتیجه   (2

 هان می شود.در سطح ج« کاالهای تولیدی» هبود کیفیت وادار می سازد و این امر موجب ب

 را به دست آورند.« ضروری وارداتی » برای پرداخت بهای کاالهای « ارز الزم» صادرات  کاال به خارج سبب می شود که آنان  (3

 کشورها بستگی دارد.از دیگر « لوازم یدکی یا مواد اولیه» و « ماشین آالت» ن ادامه ی کار بسیاری از آنان به وارد کرد (4

 ؟نمی کنندکشورها در رابطه با تولید کدام کاالها مزیت نسبی و مطلق را رعایت  -8



 ( فعالیت های دفاعی و نظامی4( کاالها و صنایع راهبردی          3( فعالیت های دانش بنیان         2کاالهای اساسی           (1

 از گذشته اهمیت دهند؟ چه شرایطی باعث شد تا کشورها به خود کفایی بیش  -9

 ( مزیت مطلق و تقسیم کار3منازعات، جنگ های اقتصادی                            (1

 ( مزیت مطلق و مزیت نسبی4مزیت نسبی و تخصصی شدن تولید                     (2

 مفهوم مزیت نسبی راهبردی در رابطه با کدام گزینه است؟  -11

 ( مزیت مطلق4           ( مزیت نسبی            3        ( خود کفایی      2         تک محصولی بودن     (1

 به صنایعی گفته می شود که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی شکل می گیرد؟  -11

 ( صنایع پایه4  د                        نوزا( صنایع 3( صنایع سنگین           2صنایع مادر                       (1

 مفهوم ساخت ژاپن در رابطه با کدام یک از گزینه های زیر معنای خود را از دست داده است؟  -12

 قوانین اقتصادی حاکم بر مبادالت( 4     کل گیری واحد های پولی یکسان ( ش3 ( تجارت جهانی    2فرا ملیتی، چند ملیتی      (1

 

 

 


