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امام خمینی (ره )
*بذانیذ مادام كه در احتیاجات صنايع پیشزفته ،دست خود را پیش ديگزان دراس كنیذ و به دريوسگى عمز را بگذرانیذ قذرت ابتكار و پیشزفت در اختزاعات در شما شكوفا نخواهذ شذ*

 -1ثیي ٍضؼیت اقتػبدی ٍ استقالل فشٌّگی – سیبسی خبهؼِ چِ استجبعی ٍخَد داسد ؟ً1وشُ
 -2ثِ ًظش ضوب دٍلت چگًَِ هی تَاًذ ثشفؼبلیت تَلیذ کٌٌذگبى ًظبست کٌذ ؟ً1وشُ
 -3کذاهیک اص ػَاهل تَلیذ هْن تش است چشا؟ ً1وشُ
 -4ثب یک خذٍل فشضی ًوَداس تقبضب سا سسن کٌیذ ؟ً1وشُ
 -5دسکطَسی کبالّبی صیش دسهذت یک سبل تَلیذ ضذُ است  .ثبتَخِ ثِ سقن ایي تَلیذات  ،تَلیذ ًبخبلع داخلی ایي کطَس سا هحبسجِ کٌیذ ؟ ً1/5وشُ
ّ200ضاس سیبل
هَاد غزایی 40تي اص قشاس ّشتٌی
2هیلیَى سیبل
هبضیي آالت 350دستگبُ اص قشاس ّشدستگبّی
ّ20ضاس سیبل
پَضبک ّ5ضاس ػذد اص قشاس ّشػذدی
40هیلیَى سیبل
خذهبت اسائِ ضذُ
 -6ساثغِ تَسم ٍ اسصش پَل سا تدضیِ ٍ تحلیل کٌیذ ؟ ً1وشُ
 -7دسػولیب ت ثبًکی هفَْم اػتجبس چیست ؟ً1وشُ
 -8اصآثبس ٍ ًتبیح فؼبلیت ّبی ثَسس دساقتػبد ثِ چْبسهَسد اضبسُ کٌیذ ؟ ً1وشُ
 -9تَلیذ یک کبسخبًِ خَدسٍ سبصی دسسبل ّ50 ،1391ضاس ٍ دسسبل ّ80 1394ضاس دستگبُ خَدسٍ اص ّوبى ًَع ثَدُ است ثِ ًظش ضوب آیب ایي کبسخبًِ ثب افضایص سضذ
سٍثشٍ ثَدُ است یب افضایص تَسؼِ ؟چشا؟ ً1/5وشُ
 -10دسکذام هَسد تَصیغ دسآهذ ػبدالًِ تش است ؟ چشا؟1/5
الف

سْن دّک اٍل 2دسغذ
سْن دّک دّن 24دسغذ

ة

سْن دّک اٍل 3دسغذ
سْن دّک اٍل 24دسغذ

ج

سْن دّک اٍل 6دسغذ
سْن دّک دّن 24دسغذ

د

سْن دّک اٍل 8دسغذ
سْن دّک دّن 24دسغذ

 -11چشا دٍلت ّب ثشای تثجیت قیوت ّب تالش هی کٌٌذ ؟ ً1وشُ
 -12خذٍل هبلیبتی صیش هفشٍؼ است  .هبلیبت پشداختی ٍ دسآهذ خبلع تَسظ فشدی کِ 420000تَهبى هبّیبًِ دسآهذ داسد سا هحبسجِ کٌیذ ٍ ثٌَیسیذ کِ ایي ًَع
هبلیبت چِ ًبم داسد ؟ً2وشُ
هبلیبت ثشدسآهذ ّ100ضاستَهبى هؼبف اص هبلیبت
ثبًشخ  2دسغذ
اص100تبّ200ضاستَهبى
ثبًشخ 4دسغذ
اص200تبّ400ضاستَهبى
ثبًشخ  6دسغذ
اص400تبّ600ضاستَهبى
 -13هحذٍدیت ّبیی کِ دسگزضتِ هبًغ سضذ ٍ تَسؼِ تدبست ثیي الولل هی ضذ سا رکشکٌیذ ؟ ً1وشُ
 -14چشا فشش ٍ پستِ ایشاى ثِ خبسج غبدس هی ضَد دسایي خػَظ تَضیح دّیذ ؟ً2وشُ
 -15دساغل چْل ٍ سَم قبًَى اسبسی ثشای سسیذى ثِ استقالل اقتػبدی ثشچِ ًکبت هحَسی تبکیذ ضذُ است ؟ ً1وشُ
 -16هٌظَس اص سیل گزاسی اقتػبدی چیست ؟ ً1وشُ
 -17اقتػبدداًبى ثب چِ اغغالحبتی هسئلِ هقبٍم سبصی اقتػبد سا پی گیشی هی کٌٌذ ؟ ً1وشُ

هَفق ٍ پیشٍص ٍ سشثلٌذ ثبضیذ
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نمزه به حزوف :

شماره :

ج :1استجبعی هستقین ٍخَد داسد صیشا ّشچِ ٍضؼیت اقتػبدی یک خبهؼِ پشسًٍق تش ثبضذ استقالل فشٌّگی سیبسی خبهؼِ ثیطتش ٍ اتکب ثِ خَاهغ دیگشکوتشاست ٍ
ثشػکس ً1.وشُ
ج -2ثِ دٍغَست  -1هستقین  :دٍلت اص عشیق کبسهٌذاى ٍ ػَاهل خَد هستقیوب ثشًحَُ کبس ،سٍاثظ ًیشٍی کبس ٍ تَلیذ ًظبست کٌذ کِ ایي اهشتَغیِ ًوی ضَد -2
غیشهستقین  :دٍلت اص عشیق قبًَى گزاسی ٍ تؼشیف استبًذاسدّبی ّشفؼبلیت ٍ ّشتَلیذ (کبال ٍ خذهبت ) ًظبست سا تحقق ثخطذ الجتِ ثب ایدبد فضبی آصاد سسبًِ ّبی
خوؼی دساهشًظبست ثسیبس ثِ دٍلت کوک سسبى خَاٌّذ ثَد ً1.وشُ
جً -3یشٍی اًسبًی ،صیشا ٍظیفِ تشکیت سبیش ػَاهل تَلیذ سا ًیض ثِ ػْذُ داسد ً1.وشُ
جً1 -4وزُ

هٌحٌی ػشضِ D
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ج ً1/5 -5وزُ
هیلیارد ریال 4×200000;8000000
هیلیارد ریال 350×2000000;70000000
هیلیارد ریال 5000×20000=100000000
40000000+100000000+700000000+8000000
848000000
ج  1 – 6تَرم افشایص تی رٍیِ ٍ هذاٍم سطح لیوت ّاست کِ یکی اس ػَاهل ایجاد آى ًاتزاتزی ػزضِ ٍ تماضای کل جاهؼِ است کِ ایي ػذم
تٌاسة،هَجة کاّص لذرت خزیذ هزدم،افشایص تی رٍیِ لیوت ٍ کاّص ارسش پَل هی گزدد ً1وزُ
ج  – 7افزاد ٍ هَسسات تزای پزٍصُ ّای التصادی تِ پَل ًیاس دارًذ ٍتِ تاًک هزاجؼِ هی کٌٌذ تاًک تؼذ اس تزرسی تماضا درصَرتی کِ استَاًایی فزد
تزای تاسپزداخت تذّی خَد اطویٌاى یاتذ هثلغ هَرد تماضا را طی اسٌادی تِ فزد پزداخت هی کٌذ ٍتِ ایي تزتیة فزد هتٌاسة تا هثلغ ٍام ًشد تاًک
اػتثار کسة هی کٌذ ٍدرسهاى سزرسیذ لیذ ضذُ دراسٌاد تِ تاًک هی پزداسد ً1وزُ
ج  -1 -8اس طزیك جذب ٍ تِ کاراًذاختي سزهایِ ّای راکذ حجن سزهایِ گذاری را درجاهؼِ تاال هی تزد  -2تیي ػزضِ کٌٌذگاى ٍ تماضاکٌٌذگاى
سزهایِ ارتثاط تزلزار هی کٌٌذ ٍ هؼاهالت تاسار سزهایِ را تٌظین هی ًوایذ  -3تالیوت گذاری سْام ٍ اٍراق تْادار تاحذٍدی اس ًَساى ضذیذ لیوت ّا
جلَگیزی هی کٌذ  -4تا تطَیك هزدم تِ پس اًذاس ٍ تِ کارگیزی پس اًذاسّا درفؼالیت ّای هفیذ التصادی درکاّص ًزخ تَرم هَثز است  -5تَرس ٍ
فؼالیت ّای هزتَط تِ آى سزهایِ ّای السم تزای اجزای پزٍصُ ّای دٍلتی ٍ خصَصی فزاّن هی آٍرد ً1وزُ
ج-9کارخاًِ تا رضذ رٍتزٍ تَدُ است سیزا رضذ صزفا الشایص تَلیذ است ٍدرایي کارخاًِ اسکیفیت ٍ تْثَد تَلیذات تحثی تِ هیاى ًیاهذُ است ً1وزُ
سْن دّک دّن

ّزچِ ػذد تِ دست آهذُ کَچکتز تاضذ

ج  -10درهَرد ج  ،سیزا تزای هطخص کزدى تَسیغ ػادالًِ درآهذ هی تَاى گفت کِ
سْن دّک اٍل
،تَسیغ درآهذ ػادالًِ تز است ً 1/5 .وزُ
ج -11سیزا تا افشایص لیوت کاالّا ٍ خذهات  ،افزاد کن درآهذ جاهؼِ تزای تاهیي کاالّای هَرد ًیاس خَد تا هطکالت جذی رٍتزٍ هی ضًَذ ٍدرًتیجِ
سطح رفاُ ػوَهی کاّص هی یاتذ ً1وزُ
ج  -12هالیات اس ًَع تصاػذ طثمِ ای است ٍ هالیات ًاهثزدُ طثك هحاسثِ سیز 11200تَهاى هی تاضذ ً2 .وزُ
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ج  -13هَاًغ لاًًَی ً ،ااهٌی ٍ ضؼف دٍلت ّا ّ -2شیٌِ تجارت ً1وزُ
ج  -14ثشاسبس اغل هضیت ًسجی ّشهٌغقِ یب کطَس ثبیذ کبالیی سا تَلیذ کٌذ کِ ّضیٌِ تَلیذ آى دسهقبیسِ ثبسبیش ًقبط کن تش ثبضذ  .ثٌبثشایي اغل کطَسّب هی تَاًٌذ
ًیبصّبی خَد سااصسبیش کطَسّب تبهیي کٌٌذ ٍ اص ّضیٌِ ّبی اضبفی ثپشّیضًذ دسخػَظ فشش  ،ایشاى ثب داضتي صهیٌِ داهپشٍسی ٍ تَلیذ پطن ٍ سبثقِ تبسیخی ٍ حیبت ٍ
دسصهیٌِ پستِ ثب ضشایظ هٌبست آة ٍ َّایی ٍ هشغَثیت ایي هحػَل ٍ قیوت خَة ایي هحػَل دسثبصاسّبی خبسخی غبدسات قبثل تَخْی داسًذ ً2 .وشُ
ج  -1-15تبهیي استقالل اقتػبدی  -2خلَگیشی اص سلغِ ثیگبًگبى  -3خَدکفبیی  -4سّبیی اص ٍاثستگی ً1وشُ
ج  -16سیبست ّبی کلی کطَس هسیش اغلی اقتػبد سا هطخع هی کٌذ تبکٌَى ثیص اص  10سیبست کلی دسصهیٌِ اقتػبد تَسظ هقبم هؼظن سّجشی هطخع ٍ اثالؽ
ضذُ است تَخِ ثِ ایي سیبست ّب هَخت هی ضَد قغبس اقتػبد دسسیل خَد حشکت کٌذ ٍ ثِ هقػذ ًْبیی ثشسذ ً1وشُ
ج  -1 – 17ثجبت اقتػبدی  -2استحکبم اقتػبدی  -3ضذ ضکٌٌذگی  -4تبة آٍسی اقتػبدٍ پبیذاسی ً1.وشُ

موفق و پیروز و سربلند باشید

