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 بارم  ردیف

 جاهاي خالی را با عبارت صحیح تکمیل کنید  1
 یم نشوند، متوجه دیشا گرانید که یزمان را کارو کسب يفرصتها.....................هستند یعنی نانیکارآفر  -الف

 نندیب
 يها راه ای کند یم عرضه و دیتول يدیجد محصوالت ،........................ و ينوآور با که است یکس نیکارآفر-ب

 کند یم کشف دیتول يبرا يدیجد
 نامند یم ...............................د،یکن یم صرف دیتول يبرا شما که را یپول  -ج
 .هستند ياقتصاد تیموفق به دلگرم و مطمئن اما هستند ....................... نانیکارآفر -د

1 

 تولیدکنندگان چگونه سعی می کنند از وضعیت زیان دوري کنند ؟توضیح دهید . 2
 
 

5/1  

 در مورد موسسه غیرانتفاعی به سواالت زیر پاسخ دهید  : 3
 موسسه غیرانتفاعی را تعریف کنید . -الف

 
 یت هاي موسسه غیر انتفاعی در چه زمینه هایی است مثال بزنید رمامو-ب
 

 محدوده عمل این موسسات را بنویسید .-پ
 

1/5 

 در مورد شرکت به سواالت زیر پاسخ دهید : 4
 در اساسنامه شرکت چه مواردي مطرح می شود ؟ -الف

 
 .دو مورد از مزیت هاي ایجاد شرکت را بنویسید  -ب
 

5/1  

 ار آن را رسم کنید نمودمثال زده و منظور از قید بودجه چیست ؟  5

 

 

2 

 هزینه فرصت را تعریف کرده و مثال بزنید . 6

 
 

2 



 
      /   تاریخ امتحان :                  علوم انسانی رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

   

 مورد نمودار مرز امکانات تولید به سواالت زیر پاسخ دهید : در  7

 کمتري 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 کمتري کرة چقدر -ب

 ناکاراست؟ ، ز نقطۀ در تولید چرا-پ
 

 است؟ غیرممکن ح نقطۀ به دستیابی آیا-ت

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

 م؟ یباش ییکارا حالت در 

 چیست ؟ جبه  بهزینه فرصت  –ج 

3 

 با توجه به نمودار زیر به سواالت پاسخ دهید : 8
 قیمت 350براي رسیدن به تعادل از قیمت  -الف

 باید چقدر کاهش یابد ؟  
 چقدر است ؟ 300مقدار مازاد عرضه در قیمت  -ب
 چیست ؟ صعودي بودن منحنی عرضه منظور از -پ
 

 ؟؟ با چه کمبودي روبرو هستیم و مقدار آن چقدر استریال  150در قیمت   -ت
 

2 

 در مورد مالیات و انواع آن پاسخ دهید : 9

 مالیات بر مصرف چیست ؟ – الف

  کدام است ؟ داراییچیست و مهمترین نوع مالیات بر  داراییمبناي مالیات بر -ب
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 صورت می گیرد ؟ و با فروش آنها باید چه کرد ؟فروش دارایی هاي ملی به چه منظوري  10

 
1 

 ؟چیست  مطلقاصل مزیت  11

 
1 

 مورد از پیمان نامه هاي بین المللی را نام ببرید . دوسازمان هاي بین المللی چه هستند و  12
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