
 

 

 

 

 

 بارم سؤاالت  ردیف 

 جاهای خالی را با عبارت صحیح تکمیل کنید   1

 نند یب ی م نشوند، متوجه د یشا گرانید که یزمان را کارو  کسب یفرصتها..هستند یعنی تیزبین ..نانیکارآفر   -الف

 ی ها راه  ای کند  ی م عرضه  و د یتول ید یجد  محصوالت خطرپذیری و  ینوآور  با که است ی کس ن یکارآفر-ب

 کند  یم  کشف  د یتول یبرا ید یجد 

 نامند  یم  هزینه  ..د،یکن ی م صرف د یتول   یبرا شما که  را یپول  -ج

 .هستند  ی اقتصاد تیموفق به  دلگرم و  مطمئن اما هستند  ..واقع بینی نان یکارآفر  -د
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 تولیدکنندگان چگونه سعی می کنند از وضعیت زیان دوری کنند ؟توضیح دهید .  2
از  ز  ی، مثل پرهیش بهرهوریو افزا  ییجو صرفه د بای د. شما ممکن است بتوانیکن ی ان دوریت زیها از وضع نهیش درآمد و کاهش هزیبا افزا

زان  ینکه از مید را بدون ایتول ۀ نیخت و پاشها، هزیاز ر یریا جلوگی یه و انرژی در مواد اول ییجو ا صرفهیرالزم،یکار غ ی رویاستخدام ن

مت مناسب  یتان را با قید و کاالهای فراهم کن یمحصوالت خود، بازار خوب ید برایتوان یم گرید ید. از سوید، کاهش ده ید کم کنی تول

 د یبفروش
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 در مورد موسسه غیرانتفاعی به سواالت زیر پاسخ دهید  :  3

 موسسه غیرانتفاعی را تعریف کنید .  -الف
 شکل گرفته است. ا  یرتجاریغ یبا هدف  ی عن یرسودآور، ی غ  یت ی انجام مأمور یکه برا است یقانون ینهاد یرانتفاعی ک مؤسسه غ ی

 یت های موسسه غیر انتفاعی در چه زمینه هایی است مثال بزنید  رمامو-ب
 ..، بهداشت و سالمت وین یو د یعلم ۀ ه، آموزش، توسعیری دارند؛ مانند امور خ ی و اجتماع یانسان  ییها نهیتهااغلب زمیمأمور

 محدوده عمل این موسسات را بنویسید . -پ
 است  یجهان   یو حت یمل یو گاه  یمحل یعمل آنها گاهۀ محدود
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 در مورد شرکت به سواالت زیر پاسخ دهید :  4

 در اساسنامه شرکت چه مواردی مطرح می شود ؟   -الف
م و  یزان است و چگونه تقسی ل شده است؛سهام آنچه می تشک ی چه کسبوکاریان کند که شرکت برای ب دیاساسنامه شرکت با

حقوق و   شود؛ سهامداران چهیم میان تقسیکند و چگونه سود و زی ن میخود را تأم  ۀ یه اولیشود؛ چگونه شرکت سرمای م  فروخته

 ...شود وی در شرکت دارند؛ شرکت چگونه منحل م  یی تهای مسئول

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

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

ن  ید بینکهبودجهتان محدود است، شما مجبوری ل اید. به دل یدار 1د بودجه یک قیم شما  یی گوین حالت مید، در ایخرج کردن دار  ی پول برا یشما مقدار مشخص و محدود یقت

  ی د. هر نقطه بر رویکن  یشکالت را بررس ت ویسکو ین ب یانتخاب ب ۀ ر نحوید. در شکل ز یصرف عصرانه پول دار یهزار تومان برا 25د شما  یفرض کن  .د یخود بدهـبستان کنینههایگز

 بالعکس ا یالف به ب  ۀ ن نقاط الف و ب چگونه است؟ اگر از نقط ید. بدهـبستان بیتوان خریهزار تومان م 25 است که با یت و شکالتیسکویمقدار ب ۀ نمودار خط بودجه نشاندهند 

 دهدیم ی ن دو کاال رویک از ایدر مقدار انتخاب شده از هر  یریی م، چه تغیحرکت کن
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 امضاء  حروف  عدد 

    نمره اولیه 

    تجدید نظر 
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 هزینه فرصت را تعریف کرده و مثال بزنید .  6

که شما   است ینه بعدین گزی ک انتخاب، ارزش بهترینه فرصت یهز .را به همراه دارد2نه فرصت یت منابع، مفهوم هزیمحدود

ما اگر  کشاورز  یعنینه فرصت کشت گندم است؛ یمثال کشاورز، هز د. منافع کشت جو دریدادهاهنگام انتخاب از دست 

از منافع   نش گندم بکارد، درواقعی م گرفته است در زمیحاال که او تصم او کاشت جو بود؛ ینه بعدیخواست گندم بکارد گزی نم

 گندم است  نه کاشت ی ن، هزیکاشت جو صرفنظر کرده است و ا
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 در مورد نمودار مرز امکانات تولید به سواالت زیر پاسخ دهید :   7

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

 200شود؟  می تولید  

 100است؟ شده تولید  د نقطۀ به نسبت ز نقطۀ در کمتری کرۀ چقدر -ب

 از تمام امکانات استفاده نکرده  ناکاراست؟ ، ز نقطۀ در تولید  چرا-پ

 

 خیر است؟ غیرممکن ح نقطۀ به دستیابی آیا-ت

 تا  م یریبگ  قرار قبل  ۀ صفح  نمودار  در  د یتول  امکانات مرز  ی کجا در-ث

 روی مرز م؟  یباش  ییکارا حالت در  

 اسلحه کمتر  150 چیست ؟ جبه   بهزینه فرصت  –ج 
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 با توجه به نمودار زیر به سواالت پاسخ دهید : 8

 قیمت  350برای رسیدن به تعادل از قیمت   -الف

 100باید چقدر کاهش یابد ؟   

 400چقدر است ؟ 300مقدار مازاد عرضه در قیمت  -ب

 چیست ؟  صعودی بودن منحنی عرضه  منظور از -پ

 بیشتر تولید بیشتر و برعکسهر چه قیمت 

 

 800کمبود عرضه   ؟ با چه کمبودی روبرو هستیم و مقدار آن چقدر استریال  150در قیمت    -ت
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 در مورد مالیات و انواع آن پاسخ دهید :  9

 مالیات بر مصرف چیست ؟   – الف

 اگر ب ی ترت ن ی ا به. کنندیم پرداخت( کاال  متی )بههمراه ق کاال آن دیخر  زمان در خاص ی مصرفکنندگان کاالها که  است  یاتی مال

 ید کن    یم پرداخت زی ن یشتریب  اتی مال ت یدرنها د،ی کن مصرف کاال آن از یشتری ب زانی شما م

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

  از که است ارث بر ات ی مال ،ییدارا بر اتی مال نوع ن یمهمتر. است( اتی مال ۀ پرداختکنند) یمؤد ثروت ،ییدارا بر اتی مال یمبنا

 .شودی م افتیدر شده، فوت شخص ۀ ماندی باق  یهاییدارا و اموال
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 فروش دارایی های ملی به چه منظوری صورت می گیرد ؟ و با فروش آنها باید چه کرد ؟  10

 از  حاصل درآمد با اگر. دارد  تعلق هم بعد یبه ما بلکهبه نسلها نهفقط که  است یی هاییدارا عمالفروش ها،    یی دارا ننوعیفروش ا

 شود، (... و دستمزد پرداخت ری نظ ) کشور  یجار  ینههایصرفهز ادرآمده ن ی ا و نشود خلق یگر ید یهاییدارا منابع، ن یفروش ا

 د ی بخش نخواهند را ما بعد، ی مانسلها   حت  صورت ن یدر ا
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 ؟ چیست  مطلقاصل مزیت   11

 :دی کن فرض یسادگ یبرا. دیری بگ درنظر را لیبرز و رانیدو کشور ا

  یمتهای با ق  فقط غذا و پوشاک  کشور  دو هر در. برخوردارند یفن دانش  و هیسرما کار، یروی ن از اندازه  کیالف( هر دو کشور به 

 .شوندی م  دی کسانتولی

واحد  40 لیبرز واحد و60 رانیا رند،ی گ کار به غذا دی تول یبرا کامل، اشتغال  با را دشانی ب( هر دو کشور اگر همه عوامل تول

 .کندیم دی تول

 لیو برز واحد30 رانید، ارنی گ  کار  به پوشاک دی تول یبرا  کامل، اشتغال  با را دشانی ج( هر دو کشور اگر همه عوامل تول

 .کندیم دی واحد تول70

  که یدر محصول  است بهتر جهیدارند. در نت 1« مطلق تی»مز غذا دی تول  در  رانیا و پوشاک دی تول در لیبرز م یی گوی م نصورت یدرا

 دکنن   مبادله گریکد ی با را خود  محصوالت و ابندی تمرکز  و تخصص دارند، تیمز
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 مورد از پیمان نامه های بین المللی را نام ببرید . دو سازمان های بین المللی چه هستند و   12

  همراه ی گوناگون یبهای فرازونش با که بود یتجار  یمانهای پ ن یا از یمجموعها گرفت،  شکل  ستمین بقر در  که ینالمللیب یسازمانها

  کنفرانس .  بود شده یمشکالت باعث به وجود آمدن  ییاروپا یکشورها یبرخ  و متحده االتیا انهیتگرایحما  یاستهایالس  مث بود؛

  ینالمللیب صندوق و توسعه ی جهان بانک لی تشک   آن جهیشد و نت  ل ی تشک1944در سال 1( وودز برتن) ملل سازمان یمال و یپول

 دبو پول

2 



 

 

 

  20 


