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 14نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                   آقای موبران   نام دبير :

 17/10/99 تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                                اقتصاد نام درس :                                                                                  

 صفحه  2عداد برگ سئوال :ت         دقيقه                70 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالي را با عبارت صحيح تکميل كنيد  1

 اند ناتوان آن ۀمشاهد از گرانید که دارند کار و کسب یها فرصت دنید یبرا نان..................یکارآفر -الف

 آغاز در که بداند و باشد داشته کارش و کسب یانداز راه یبرا را الزم ............................. دیبا نیکارآفر -ب

 شود رو روبه تیموفق عدم ای کمتر تیموفق با است ممکن کارش

 دیآور یم دست ...................به خود، محصوالت فروش با شما  -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 120 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

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

 .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 شراكتي را بنويسيد . 4

 هزينه فرصت را تعريف كرده و مثال بزنيد . 5

 
1 

كشورها در چه زمينه هايي با كميابي روبرو هستند و كميابي هر جامعه را با چه چيز روبرو كرده  6

 است ؟
1 

 منابع كمياب يا عوامل توليد چه هستند ؟ برای هريک مثال بزنيد . 7

 
1 

 قبل از هر تصميمي چه اصولي بايد رعايت شود ؟ 8

 
 

1 



 
 17/10/99 تاریخ امتحان :                علوم انسانی رشته :                      اقتصاد  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 در مورد نمودار مرز امکانات توليد به سواالت زير پاسخ دهيد :  9

 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 ؟ (ج )به (ب)هزینه فرصت  –ج 

 

 

3 

 با توجه به نمودار زير به سواالت پاسخ دهيد : 10

 چه وضعیتی است ؟ Bو Aوضعیت  -الف

 محور عرضه کدام است ؟ -ب

 منظور از نزولی بودن منحنی تقاضا چیست ؟-پ

 ریال درآمد تولیدکنندگان چقدر است ؟ 150در قیمت  -ت

 

2 

5/0 ميزان تقاضا دارد ؟ سليقه چه تاثيری بر 11  

 در مورد ماليات و انواع آن پاسخ دهيد : 12

 ؟  منظور از مالیات بر ارزش افزوده چیست -الف

  مالیات بر مصرف چیست؟ –ب 

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

5/1  

 1 دارد ؟ماليات مستقيم با غير مستقيم چه تفاوتي  13

5/0 اصل مزيت نسبي چيست ؟ 14  

 2 سازمان های بين المللي چه هستند و سه مورد از پيمان نامه های بين المللي را نام ببريد . 15

 


