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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 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

آفرین باشد باید مهارت های ......................... داشته باشد تا بتواند با جمع کردن رکسی که می خواهد کا -الف

 خدمتی را تولید کند .عوامل مختلف کاال یا 

 .کنند یم هماهنگ و تیریمد ییکارا شکل به را منابع.................................. یعنی  -ب

 کند محاسبه را شیدرآمدها و ها نهیهز دیبا .................... ، یبرا موفق نیکارآفر کی -ج

 ........................................... نامیده می شود.شراکت کسب و کاری متعلق به دو نفر و یا بیشتر که -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 میلیون 100 ماهیانه تولید برای اولیه مواد خرید

 تومان میلیون 120  ساالنه مالیات و شهرداری عوارض و گاز و برق و آب پول

 )کارگر 10 مجموعاً( تومان میلیون  2کارگر هر ماهیانۀ دستمزد

 میلیون تومان900   ساالنه درآمد

5/1  

 كنيد؟ مي توصيه را )توليد سازمان( كار و كسب نوع چه زير موارد از هريک برای 3

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

 .بنویسد را خود پرفروش کتاب آخرین ادامۀ گیرد می تصمیم ای نویسنده

 .کنند طوالنی آغاز قانونی فرایندهای از عبور بدون کاری و کسب گیرند می تصیم دوستان از گروهی

 هزینه عمده صورت به مرتبط مواد سایر و دانه کود، خرید برای خواهند می کشاورزان از گروهی

 .کنند تقسیم اعضا بین در را هزینه و کنند

2 

 1 وقتي مي گوييم شركت خودش ، هويت قانوني دارد يعني چه ؟ 4

 پاسخ دهيد : در مورد نمودار زير  5

 نام نمودار چیست ؟ -الف

 تومان پول داشته باشید  25000اگر  -ب

 بستان میان الف و ب چگونه خواهد بود ؟ –بده 
 

1 

 چيست؟ زير های فعاليت از كدام هر فرصت هزينۀ 6

 شخصی رایانۀ تعمیر -الف

 تلویزیون امشب فیلم تماشای -ب

 رفتن رختخواب به زودتر -ج

 مدرسه در والیبال بازی -د

1 



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

 بارم  ردیف

 1 ما تاثير داشته باشد ؟هزينه در رفته چيست و چرا نبايد در تصميم گيری های  7

 1 ؟كرد بين هزينه ها و منافع مقايسهمقايسه بين هزينه ها و منافع بر چه اساسي است و چگونه بايد  8

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

 شود؟ می تولید بیشتری اسلحۀ تعداد چه ه نقطۀ به و نقطۀ از شدن جا جابه با -الف

 است؟ شده تولید و نقطۀ به نسبت ه نقطۀ در کمتری کرۀ چقدر -ب

 ناکاراست؟ ، ز نقطۀ در تولید چرا-پ

 است؟ غیرممکن ح نقطۀ به دستیابی چرا-ت

  بگیریم قرار قبل صفحۀ نمودار در تولید امکانات مرز کجای در-ث

 باشیم؟  کارایی حالت در تا

 هزینه فرصت ج به ب چیست ؟ –ج 

3 

 با توجه به نمودار زير به سواالت پاسخ دهيد : 10

 چه وضعیتی است ؟ Bو Aوضعیت  -الف

 چقدر است ؟ به ترتیب مقدار تعادلی و قیمت تعادلی -ب

 منظور از نزولی بودن منحنی تقاضا چیست ؟-پ

 تولیدکنندگان چقدر است ؟ریال درآمد  300در قیمت  -ت

2 

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

 در مورد ماليات و انواع آن پاسخ دهيد : 12

 مالیات بر ارزش افزوده چگونه گرفته می شود ؟  -الف

 فواید مالیات بر ارزش افزوده را بنویسید .  –ب 

  ؟حقوق و عوارض گمرکی بر چه مبنایی تعیین می شود -پ

5/1  

 1 منابع مالي دولت برای ارائه خدمات و كاالهای عمومي را نام ببريد . 13

انتخاب بهينه كشورها ميان بهره برداری از مزيت های موجود و خلق مزيت های جديد به چه عواملي  14

 بستگي دارد ؟
5/0  

 2 شوند ؟در چه صورت كشورها مي توانند به استقالل و استحکام اقتصادی نزديک  15

 


