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 نام ونام خانوادگی:
 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 مدیریت آموزش وپرورش منطقه فریدن

 شروع: ساعت

  نام آموزشگاه : صل بودجهف -اقتصاد  آزمون درس:

 )ره(خمینی دبیرستان امام 

 

 مهر آموزشگاه محل

 صفحه 3سواالت در:

 نمره به عدد:

 نمره به حروف: دقیقه 45  : مدت آزمون انسانی ادبیات و علومرشته   - دهم پایه:

 امضاء: الف کالس دهم  98تاریخ آزمون: اسفند ماه  صفحه یک سوال 15تعداد سواالت : 

 بارم ((سواالت))متن  ردیف

 . صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید 1

 )      (هرگاه درآمدهای بودجه از میزان مخارج آن کمتر باشد به اصطالح با کسری بودجه مواجه هستیم. –1

 )      (عوارض شهرداری جزء مالیات مستقیم به شمار می رود. – 2

 استقراض برای تامین هزینه های جاری ، کاری معقول و پسندیده است.)      ( – 3

 کننده مخارج دولت، میزان درآمد آن است.)     (از عوامل اصلی تعیین  – 4

1 

 

 :جمالت زیرراباعبارات مناسب کامل کنید - 2

ه استفاد به آن دسته از هزینه های دولتی که صرف احداث بنا یا خرید کاالهایی می شود که با بقای اصل آن ها مورد –1

 قرار می گیرند.......................... می گویند.

 ............................ می نامند.بر آن وضع می شود را . آنچه که مالیات –2

 ود.ار می رهزینه های پرداخت حقوق که به ....................... معروف است از اقالم عمده هزینه های دولت به شم –3

 ............مالیات هایی که تحقق آن به رفتار یا فعالیت اقتصادی )مانند واردات( بستگی دارد، مالیات ........... – 4

 نامیده می شود.

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. -  3

 یرا....اقتصاددانان هزینه های آموزش و پرورش و یا هزینه های علم و فرهنگ را نوعی سرمایه گذاری می دانند، ز – 1

 ب( مستقیما باعث افزایش تولید می شود   الف( موجب پیشرفت و توسعه کشور می شود                     

 د( همه مواردج( باعث گسترش علم و فرهنگ درجامعه می شود               

 پرداخت به روستاییان تحت پوشش طرح شهید رجایی جزء کدام یک از هزینه های دولت به شمار می رود؟ – 2

 ایه اید( هزینه های سرم    ج( هزینه های اداری         الف( پرداخت های انتقالی         ب( هزینه های کارکنان

 نمی باشد؟کدام مورد از موارد اهمیت بودجه کل کشور  –3

 الف( زیرا اهداف و برنامه های کشور در آن سال را معین می کند.

 ب( مجوزهای قانونی دولت برای کسب درآمد و هزینه را تعیین می کند.

 مالیات های دولت را سر وسامان می دهد.ج( 

 نظم مالی کشور را ممکن می سازد.د( 

 د زیر است؟مالیات بر تجارت خارجی مربوط به کدام یک از موار –4

 بر فروش  د( مالیات      ج( مالیات بر نقل و انتقال دارایی      ب( عوارض شهرداری    الف( حقوق و عوارض گمرکی    
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 :سواالت کوتاه پاسخ  -  4

 کدام یک از سرمایه گذاری های دولتی باعث ایجاد و استقرار کارخانه ها و صنایع تولیدی می شود؟ – 1

 

تمامی درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات شرکتی های دولتی به حساب خزانه داری کل واریز می شوند به  –2

 استثنای؟ 
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 هزینه هایی که همیشه وجود دارد و متناسب با سیاست های دولت تغییر می کند. –3

 

 این گونه سرمایه گذاری های دولت باعث تقویت توان اقتصادی کشور می شود. – 4

 

رد و ( تومان درآمد دا5000000جدول مالیاتی زیر مفروض است؛ میزان مالیات پرداختی شخص اول را که ماهیانه ) - 5

 ( تومان درآمد دارد را محاسبه نمایید.5300000شخص دوم را که ماهیانه )

 %2با نرخ  2000000درآمدهای تا 

 %3با نرخ  تومان4000000درآمدهای تا 

 %5بانرخ  5000000درآمدهای تا 

  %8با نرخ  5000000درآمدهای بیشتراز
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  سواالت تشریحی 

 ب مانده در چیست؟عمده تفاوت کشورهای پیشرفته با کشورهای عق - 6
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 با یک مثال نرخ ثابت مالیانی را شرح دهید. - 7

 

 

 

5/1 

بودجه  و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن به ظیم ، تصویب و اجرای در قانون اساسی کشور ما مراحل تهیه و تن - 8

 ترتیب بر عهده چه نهادها و ارگان هایی می باشد؟

 

 

 

1 

 بار مالیاتی چیست؟ مثال بزنید. - 9
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 سند تفریغ بودجه چیست؟  - 10

 

 

 ادامه سواالت در صفحه سوم
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 بهترین راه استقراض و بدترین نوع آن کدامند؟ - 11
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 قانون اساسی درباره اهمیت و جایگاه خزانه داری را بنویسید. 53اصل  مفاد - 12

 

 

 

1 

 دالیل اخذ مالیات از مردم توسط دولت را بنویسید. - 13

 

 

 

1 

 مزیت های مالیات بر ارزش افزوده را بیان  کنید. - 14

 

 

 

1 

 د؟کدام یک از مالیات ها هنگام معامالت دریافت می شو - 15

 الیات ها، امکان انتقال بارمالیاتی به دیگران کمتر است؟ در کدام یک از انواع م -
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 =جموع نمرات م                                                           صفهانا استان -توسلی،  شهرستان فریدن   حبیب اله  طراح : 
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