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 بارم  ردیف

 جاهای خالي را با عبارت صحيح تکميل كنيد  1

 نندیب یم نشوند، متوجه دیشا گرانید که یزمان را کارو کسب یفرصتها................هستند یعنی نانیکارآفر-الف

 یها راه ای کند یم عرضه و دیتول یدیجد محصوالت ،........................ و ینوآور با که است یکس نیکارآفر-ب

 .کند یم کشف دیتول یبرا یدیجد

 نامند یم ...............................د،یکن یم صرف دیتول یبرا شما که را یپول -ج

 .هستند یاقتصاد تیموفق به دلگرم و مطمئن اما هستند ....................... نانیکارآفر -د

1 

با توجه به ارقام زير كه مربوط به هزينه ها و درآمدهای يک شركت است ، محاسبه كنيد اين كارگاه  2

 ماهانه سود ده بوده يا زيان ده ؟و چقدر ؟

 تومان ونیلیم 150 انهیماه دیتول یبرا هیاول مواد دیخر

 تومان ونیلیم 120  ساالنه اتیمال و یشهردار عوارض و گاز و برق و آب پول

 )کارگر 10 مجموعاً( تومان ونیلیم  2کارگر هر ۀانیماه دستمزد

 میلیون تومان900   ساالنه درآمد

5/1  

 د؟يكن يم هيتوص را )ديتول سازمان( كار و كسب نوع چه ريز موارد از کيهر یبرا 3

 درسی دارند کمک کنند .چند نفر تصمیم می گیرند بدون اخذ وجه به دانش آموزانی که ضعف 

 .سدیبنو را خود پرفروش کتاب نیآخر ۀادام ردیگ یم میتصم یا سندهینو

 .کنند آغاز یطوالن یقانون یندهایفرا از عبور بدون یکار و کسب رندیگ یم میتص دوستان از یگروه

 نهیهز و کنند نهیهز عمده صورت به مرتبط مواد ریسا و دانه کود، دیخر یبرا خواهند یم کشاورزان از یگروه

 .کنند میتقس اعضا نیب در را

2 

 1 دو مورد از معايب كسب و كار شركت رابنويسيد . 4

5/1 منظور از قيد بودجه چيست ؟ نمودار آن را رسم كرده و توضيح دهيد . 5  

 در مورد انتخاب پاسخ دهيد : 6

 ؟ در یک تصمیم گیری منطقی افراد چگونه دست به انتخاب می زنند -الف

 بستان کرد ؟ –به چه دلیل باید همیشه بین گزینه های انتخاب ، بده  -ب

 برای یک تصمیم خوب چه چیز مهم است ؟-پ

5/1  

با يک مثال نشان دهيد هر چه از منابع بيشتری برای توليد كاال و خدمات استفاده مي كنيم منابع  7

 كمتری برای توليد كاال و خدمات ديگر باقي مي ماند ؟
 

1 



 

 

 17/10/99 تاریخ امتحان :                معارف اسالمی رشته :                      اقتصاد  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 در مورد نمودار مرز امکانات توليد به سواالت زير پاسخ دهيد :  8

 کمتری اسلحۀ تعداد چه د نقطۀ به ج نقطۀ از شدن جا جابه با -الف

 شود؟ می تولید 

 است؟ شده تولید د نقطۀ به نسبت ز نقطۀ در کمتری کرۀ چقدر -ب

 ناکاراست؟ ، ز نقطۀ در تولید چرا-پ

 است؟ غیرممکن ح نقطۀ به دستیابی چرا-ت

 تا میریبگ قرار قبل ۀصفح نمودار در دیتول امکانات مرز یکجا در-ث

 م؟ یباش ییکارا حالت در 

 چیست ؟ جبه  بهزینه فرصت  –ج 

 

3 

 با توجه به نمودار زير به سواالت پاسخ دهيد : 9

 قیمت 350برای رسیدن به تعادل از قیمت  -الف

 باید چقدر کاهش یابد ؟  

 چقدر است ؟ 300مقدار مازاد عرضه در قیمت  -ب

 چیست ؟ صعودی بودن منحنی عرضه منظور از -پ

 ریال درآمد تولیدکنندگان چقدر است ؟ 200در قیمت  -ت

 

2 

5/0 انتظارات چه تاثيری بر ميزان تقاضا دارد ؟ 10  

 در مورد ماليات و انواع آن پاسخ دهيد : 11

  حقوق و عوارض گمرکی تابع چه سیاستهایی هستند ؟ -الف

 دو مورد از انواع مالیات بر مصرف را نام ببرید . –ب 

  چیست و مهمترین نوع مالیات بر دارایی کدام است ؟ مبنای مالیات بر دارایی-پ

5/1  

 1 فروش دارايي های ملي به چه منظوری صورت مي گيرد ؟ و با فروش آنها بايد چه كرد ؟ 12

5/0 اصل مزيت مطلق چيست ؟ 13  

 2 سازمان های بين المللي چه هستند و سه مورد از پيمان نامه های بين المللي را نام ببريد . 14

 


