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 25/0 ... وجود دارد.در تمام قيمت هاي باالتر از قيمت تعادلي .................... وجود دارد. در تمام قيمت هاي کمتر از قيمت تعادلي .................( 1

 کمبود عرضه -ب( مازاد تقاضا                 کمبود تقاضا                 -الف( مازاد عرضه  

 مازاد تقاضا        -د( مازاد عرضه           کمبود تقاضا                        -ج( کمبود عرضه  

 25/0 منحني ....................... است. رو به رو،منحني ( 2

 الف( عرضه       ب( تقاضا        ج( تعادل         د( تقاضا و تعادل

 

 25/0   ........................... . کمياب منابع هماهنگي براي عامل مهمترین( 3

      الف( سرمایه مالی        ب( کارآفرین          ج( نیروی انسانی         د( سرمایه فیزیکی

 25/0آورد؟نيست، این موضوع چه مفهوم اقتصادي را به یادتان مي  دسترس قابل دیگر و است افتاده عميق چاه یک به که کنيد را تصور پولي( 4

 الف( هزینه فرصت            ب( هزینه های در رفته        ج( هزینه آشکار             د( هزینه پنهان

 25/0 واسطه اي از پرداخت از معاف هستند؟ ا و خدماتدر کدام یک از انواع ماليات ها، کااله (5

 ج( مالیات بر مصرف              د( مالیات بر صادرات و واردات     الف( عوارض گمرکی            ب( مالیات بر ارزش افزوده         

 75/0. : خط بکشيد زیر در جمالت مناسب زیر عبارت( 6

 .نخورند فریب تا کند کمک و بدهد اطمینان مالکان/ سرمایه گذاران به تا دارد قوانینی ها شرکت برای ( دولت الف

  با جمع کردن عوامل مختلف در کنار هم، کاال یا خدمتی را تولید کند. بتواندکارآفرین یعنی  بينش/ ابتکار عمل ( ب

 .، مالیات بر ارث است که از اموال و دارایی های باقی ماندة شخص فوت شده، دریافت می شود دارایي / درآمدمهم ترین نوع مالیات بر ج( 

 تومان مي باشد؛  000/20سهم تقسيم شده است که ارزش هر سهم  000/50در یک شرکت سهامي تعداد ( 7

 سهم شرکت را خریداري کند آن وقت: 000/5اگر فردي 

 5/0سهم مالکیت این فرد چند درصد است؟  -الف

 5/0میزان سرمایه این فرد در شرکت چند تومان است؟  -ب

 
 5/1ویژگي هاي یک کارآفرین را فقط نام ببرید ؟ کارآفرین چه کسي است و دو  (8

 

 

 1 است؟ چگونه ها تعاوني اداره نحوه (9

 

 

 5/1مزایاي کسب و کار شخصي را بنویسيد ؟ ذکر سه مورد  (10

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 نام دبیر: محمد پاینده

 امتحان نوبت اول

 پایه: دهم انسانی

 به نام خدا

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قشم

  (متوسطه دوره دوم)نمونه دولتی خوارزمی دبیرستان

 

 اقتصادنام درس: 

 10/99/ 23   تاریخ امتحان:

 3تعداد صفحات: 

 دقیقه 80مدت امتحان: 

ول
ح ا

حی
ص

 نمره به عدد:               نمره به حروف: ت

وم تاریخ تصحیح                       نام و امضای دبیر
ح د

حی
ص

 نمره به عدد:               نمره به حروف: ت

 تاریخ تصحیح                         نام و امضای دبیر



 

 

 

 

 1 ت بخرید؟ چرا؟بيسکوی 3شکالت و  6آیا مي توانيد هزار تومان، روي خط بودجه باشيد  25اگر با ( 11

 

 5/1تعریف کنيد؟ و چرا معموال از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمي آوریم؟هزینه فرصت را ( 12

 

 2 مرز امکانات توليد در شکل زیر براي دو کاال داده شده است. به سواالت زیر پاسخ دهيد:( 13

  را بیان کرده و دلیل آن را بیان نمایید. Dو  Bو  Aالف( کارایی یا ناکارایی نقاط 

 هزینه فرصت اینجا چیست؟ چقدر تغییر در تولید هر دو کاال داریم؟ Cبه نقطه  Aب( با حرکت از نقطه 

 
 

 

 5/1جدول رو به رو مربوط به کدام قانون در بازار مي باشد؟ چرا؟ ( 14

 

 

 

 

 

 5/1بودن؟  مکملاست یا  جانشينيمشخص کنيد نوع ارتباط بين کاالهاي زیر،  (15

 بنزین ........................... برنج ایرانی و برنج هندی ............................   و شکر ......................     ماشین و چای

 سفید ...........................     کاغذ و کتاب ..........................  گوشت و قرمز شت..........................          گو الستیک و ماشین
 

 2اصطالحات زیر را تعریف کنيد.  (16

 بازار: -الف

 کاالی عمومی: -ب

 تعداد قيمت

100 120 

150 100 

200 80 

250 60 

300 40 

400 - 



 

 

 

 

 1دو هدف اصلي دولت از گرفتن ماليات را بنویسيد.  (17

 

 

 1 چرا دولت نباید تمام درآمدهاي خود را از فروش دارایي هاي کشور مانند نفت به دست بياورند؟ (18

 

 

 

دستگاه هر یک  2000کارمند و توليد ساالنه  5با توجه با اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتيجه عملکرد ساالنه یک بنگاه اقتصادي با  (19

 5/1: تومان را محاسيه کنيد 000/150به ارزش 

تومان 000/500 اجاره ماهانه کارگاه 1  

تومان 000/800 حقوق ماهانه هر فرد معادل 2  

تومان 000/000/7 هزینه خرید مواد اوليه مورد نياز ساالنه 3  

درصد حقوق ساالنه کارمندان 15 هزینه استهالک ساالنه 4  
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