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              اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 .………رستان مدیریت آموزش و پرورش شه                                                                                                                 

 .……………………… نام آموزشگاه:                                                                                                                     

 اقتصادنام درس:    ............. :دبیرام ن  انسانی    علوم   رشته:کالس/ پایه:  دهم                   نام و نام خانوادگی:                                         

 سوال 13  عداد سواالت:ت                    2  تعداد صفحه:            دقیقه          40مدت امتحان:                                         1399 آذرماهتاریخ امتحان: 

 بارم ((نقش دولت در اقتصاد چیست؟  با عنوان )) دوم فصل  از ششمدرس آزمون  ردیف

1 
 

 

 

 

 غ(–) ص  صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید:  - 

 غلط  صحیح            در اقتصاد کشور دولت فقط وظیفه نظارتی دارد.  –الف( 

 غلط صحیح          درآمدهای ناشی از فروش دارایی های تجدید ناپذیر، درآمدی پایدار است.   –ب( 

   صحیح          غلط   وظیفه قانونی پرداخت مالیات بر مصرف بر عهده تولید کنندگان و فروشندگان است. –ج( 

 تعیین و دریافت شوند.)مانند حجم، وزن و...(تعرفه گمرکی ممکن است براساس ویژگی ها و مشخصات کاالها  - د(

 صحیح            غلط                                             

1 
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 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 کیفیت یا عدم کیفیت محصوالت را تایید کند.وظیفه دارد سازمان ...................... –الف ( 

... ............شهرداریها در مقابل خدماتی که ارائه می کنند، وجوهی مانند عوارض خودرو یا ................... و .. –ب ( 

 دریافت می کنند.

 است. ایی، .........................اساس و مبنای مالیات بردار – ج(

 دولت برای تامین سطحی از........................ برای همگان، از مردم مالیات می گیرد. –د( 

 وند.در اثر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده کاال ها و خدمات ................. از پرداخت مالیات معاف می ش  –ه( 

ز مختلف است که با نام ................... نیقوق و عوارض گمرکی مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کاالهای ح -و( 

 شناخته می شود.
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 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

 در مالیات بر درآمد مبنا چیست؟ –الف ( 

 دولت چگونه امنیت خرید و فروش و مبادالت را بهبود می بخشد؟ –ب( 

 دولت در ایران چگونه تامین می شود؟آمدهای مورد نیاز از مالیات، بخش زیادی از درغیر  –ج( 

 بارز ترین نمونه مالیات بر مصرف در ایران کدام اند؟ –د( 

 مالیات بر درآمد شامل چه مواردی می شود؟ –ه( 

 

5/2 

 سواالت چهار گزینه ای: - 4

 کدام یک از مالیات ها معموال برای حمایت از صنایع داخلی به کار گرفته می شوند؟ –الف( 

 مالیات بر دارایی( 4              عوارض گمرکی         ( 3 مالیات بر ارزش افزوده                   ( 2 مالیات بر مصرف               (  1

 مهم ترین نوع مالیات بر دارایی کدام است؟ –ب( 

     مالیات بر ارزش افزوده( 4      رآمد امالک           مالیات بر د( 3مالیات بر ارث                ( 2      مالیات بر درآمد          ( 1

 ادامه سواالت در صفحه بعدی    
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 کدام نوع از مالیات ها با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد؟ –ج( 

  مالیات بر ارزش افزوده( 4           مالیات بر درآمد         ( 3( مالیات بر مصرف                   2مالیات بر دارایی               ( 1

 کدام یک از اقالم درآمدی زیر از پرداخت مالیات معاف هستند؟ -د( 

 ( درآمد امالک                  4( درآمد اتفاقی                  3( درآمد مشاغل                2                  ( درآمد کشاورزی و دامپروری1

سواالت تشریحی    

 1 دو هدف اصلی مالیات را بیان کنید. - 5

 2 مورد مثال بزنید. 4به چه کاالهایی، کاالهای عمومی گفته می شود؟  - 6

تفاوت مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم در چیست؟ - 7  1 

 

تا وجود اطالعات و آگاهی در زمینه های مختلف می کوشد ویژه  یبا وضع قوانین و مقرراتبا مثال نشان دهید که دولت  - 8

 الزم را برای مبادله بین افراد تضمین کند.
1 

 1 مالیات بر مصرف چیست؟ - 9

 1 مورد بیان کنید. 4مالیات برای تامین مالی اهداف و پشتیبانی از کدام فعالیت های عمومی دولت ضروری است؟  - 10

 را شرح دهید. مالیات بر ارزش افزوده - 11

 

2 

 1 ان چرخشی درآمد بین دو بازیگر اصلی اقتصاد یعنی خانوارها و شرکت ها، دولت چه نقشی ایفا می نماید؟یدر جر - 12

 1 دولت عالوه بر مالیات و فروش دارای های نفت و گاز، درآمد خود را از چه راه های دیگری ممکن است تامین کند؟ - 13

 جمع بارم =  

 

 اهلل توفیق(())من 
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              اصفهانش استان اداره کل آموزش و پرور                                                                                                                   

 .………رستان مدیریت آموزش و پرورش شه                                                                                                                 

 .……………………… نام آموزشگاه:                                                                                                                     

 اقتصادنام درس:    ............. :دبیرام ن  انسانی    علوم   رشته:کالس/ پایه:  دهم                   نام و نام خانوادگی:                                         

 سوال 13  عداد سواالت:ت                    2  تعداد صفحه:            دقیقه          40مدت امتحان:                                         1399 آذرماهتاریخ امتحان: 

 بارم   اقتصاد ششمدرس آزمون  پاسخنامه ردیف
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 غ(–) ص  صحیح یاغلط بودن جمالت زیررامشخص کنید:  - 

 غلط  صحیح            نظارتی دارد.در اقتصاد کشور دولت فقط وظیفه   –الف( 

 غلط صحیح          درآمدهای ناشی از فروش دارایی های تجدید ناپذیر، درآمدی پایدار است.   –ب( 

   غلط         صحیح    وظیفه قانونی پرداخت مالیات بر مصرف بر عهده تولید کنندگان و فروشندگان است. –ج( 

ت تعیین و دریاف (مانند حجم، وزن و...)ممکن است براساس ویژگی ها و مشخصات کاالها  وخدماتی گمرکی عوارض - د(

 غلط                                                       صحیح      شوند.

1 
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 :عبارات مناسب کامل کنید با جمالت زیررا  -

 عدم کیفیت محصوالت را تایید کند.کیفیت یا ... وظیفه دارداستانداردسازمان ... –الف ( 

 فعد... و ...عوارض نوسازیشهرداریها در مقابل خدماتی که ارائه می کنند، وجوهی مانند عوارض خودرو یا ... –ب ( 

 دریافت می کنند.... پسماند

 است. ...روت مودی) پرداخت کننده مالیات(ثایی، ...اساس و مبنای مالیات بردار – ج(

 ... برای همگان، از مردم مالیات می گیرد.کاال ها و خدمات عمومیتامین سطحی از...دولت برای  –د( 

 .از پرداخت مالیات معاف می شوند ...واسطه ایدر اثر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده کاال ها و خدمات ... –ه( 

... رکیتعرفه های گمه با نام ...حقوق و عوارض گمرکی مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کاالهای مختلف است ک –و( 

 نیز شناخته می شود.
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 زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال   -

 درآمد افراد و شرکت ها) نه ثروت آنها( =    در مالیات بر درآمد مبنا چیست؟ –الف ( 

 با تعریف و اجرای حقوق مالکیت =    دولت چگونه امنیت خرید و فروش و مبادالت را بهبود می بخشد؟ –ب( 

 آمدهای مورد نیاز دولت در ایران چگونه تامین می شود؟از مالیات، بخش زیادی از درغیر  –ج( 

 از محل فروش دارایی هایی مثل نفت

 ر دخانیاتبمالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی و مالیات  =  بارز ترین نمونه مالیات بر مصرف در ایران کدام اند؟ –د( 

 مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد امالک =    مالیات بر درآمد شامل چه مواردی می شود؟ –ه( 

5/2 

 سواالت چهار گزینه ای: - 4

 کدام یک از مالیات ها معموال برای حمایت از صنایع داخلی به کار گرفته می شوند؟ –الف( 

 مالیات بر دارایی( 4                       عوارض گمرکی( 3 مالیات بر ارزش افزوده                   ( 2 مالیات بر مصرف               (  1

 مهم ترین نوع مالیات بر دارایی کدام است؟ –ب( 

    مالیات بر ارزش افزوده( 4      مالیات بر درآمد امالک           ( 3               مالیات بر ارث ( 2      مالیات بر درآمد          ( 1

 ادامه سواالت در صفحه بعدی     
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 کدام نوع از مالیات ها با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می دهد؟ –ج( 

 مالیات بر ارزش افزوده( 4مالیات بر درآمد                    ( 3( مالیات بر مصرف                   2مالیات بر دارایی               ( 1

 کدام یک از اقالم درآمدی زیر از پرداخت مالیات معاف هستند؟ –د( 

                   امالک( درآمد 4             ( درآمد اتفاقی     3        ( درآمد مشاغل        2                  ( درآمد کشاورزی و دامپروری1

سواالت تشریحی    

 دو هدف اصلی مالیات را بیان کنید. - 5

اولین و مهم ترین هدف مالیات، افزایش درآمد دولت است. دیگر اینکه مالیات می تواند فعالیت های نامناسب مانند کشیدن سیگار را 

 کاهش و رفتارهای مطلوب، مانند مصرف شیر را افزایش دهد.

1 

 مورد مثال بزنید. 4به چه کاالهایی، کاالهای عمومی گفته می شود؟  - 6

به کاالها و خدماتی که توسط افراد زیادی می تواندهمزمان استفاده شود و شما نمی توانید مردم را از استفاده آن محروم سازید، کاالی 

 آتش نشانی و ... –پل ها  –بوستان  –عمومی گفته می شود. مانند: خیابان 

2 

تفاوت مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم در چیست؟ - 7  

تفاوت این دونوع مالیات در این است که در مالیات مستقیم مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود ولی در مالیات غیر مستقیم، مالیات 

 به صورت بخشی از قیمت کاال از مشتری گرفته می شود.

1 

 

تا وجود اطالعات و آگاهی الزم را برای در زمینه های مختلف می کوشد ویژه  یبا وضع قوانین و مقرراتبا مثال نشان دهید که دولت  - 8

 مبادله بین افراد تضمین کند.

عرضه کنند  مثال شرکت های دارویی و غذایی نمی توانند پیش از انجام برخی آزمایش ها و اخذ گواهی معتبر محصوالت خود را به بازار

 یا افراد بدون دارا بودن صالحیت های الزم به مشاغل مختلف وارد شوند.

1 

 مالیات بر مصرف چیست؟ - 9

مالیاتی است که مصرف کنندگان کاالهای خاص در زمان خرید آن کاال) به همراه قیمت آن کاال( پرداخت می کنند. بدین ترتیب اگر شما 

 کنید، در نهایت مالیات بیشتری نیز پرداخت می کنید.میزان بیشتری از آن کاال مصرف 

1 

 مورد بیان کنید. 4مالیات برای تامین مالی اهداف و پشتیبانی از کدام فعالیت های عمومی دولت ضروری است؟  - 10

 آموزش و بهداشت عمومی –امور قضایی  –دفاع  –امنیت 

1 

 مالیات بر ارزش افزوده را شرح دهید. - 11

است که از تفاوت ارزش بین کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاال و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص گرفته می مالیاتی 

 شود.این نوع مالیات چند مرحله ای است و در هریک از مراحل تولید و تکمیل  تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته می شود.

2 

 دو بازیگر اصلی اقتصاد یعنی خانوارها و شرکت ها، دولت چه نقشی ایفا می نماید؟ان چرخشی درآمد بین یدر جر - 12

در این چرخه دولت برای انجام نقش های مختلفی که بر عهده دارد، خریداری مهم در بازار های عوامل تولید و نیز بازار کاال ها و 

 اخت یارانه به آنها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.خدمات است و البته با دریافت مالیات از شرکت ها و خانوارها و پرد

1 

 دولت عالوه بر مالیات و فروش دارای های نفت و گاز، درآمد خود را از چه راه های دیگری ممکن است تامین کند؟ - 13

قرض می گیرد یا آنها را در دولت سالیانه بخشی از درآمد مورد نیاز خود را نیز از طریق ایجاد بدهی تامین می کند؛ یعنی از مردم 

 طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های دولت شریک می کند.

1 

 جمع بارم =  

 ))من اهلل توفیق((
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