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 بسمه تعالی

 پیام دانش دخترانه  غیردولتی دبیرستان
 (اول )دی ماه :نوبت

 
 

 اقتصاد نام درس:                                                                     :                    دانش آموز نام و نام خانوادگی               

 عباسی دبیر: نام                                                                                دهم دوره دوم متوسطه کالس:پایه و                

 دقیقه 60 مدت امتحان:                                                                                                                      -    رشته:                 

  30/09/99 :تاریخ امتحان                                                                                                  99-1400سال تحصیلی:                

 بارم سواالت ردیف

  سواالت تشریحی 

 کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟سود و زیان کارآفرینی و کسب و کار تولیدی چیست؟ 1

 
1 

 یح دهید.ضانواع کسب و کار از منظر سازمان تولید را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه تو 2

 

2 

 پنهان است و آن را به حساب نمی آوریم؟هزینه فرصت چیست و چرا معموالً از دید ما  3

 

1 

 به چه معناست و چگونه آنها را شناسایی می کنیم؟« منابع کمیاب» 4

 

1 

 چگونه می توان بر روی منحنی امکانات تولید تخصیص بهینه و کارا را نشان داد؟ 5

 
2 

 بازار چیست و چکونه مقدار و قیمت تعادلی در آن مشخص می شود؟ 6

 

1.5 

 وظایف دولت در اقتصاد را نام ببرید و به طور کامل تشریح کنید. 7

 

2 

 نظریه رفتارمصرف کننده و قانون تقاضا را تشریح کنید. 8

 

2 

  کوتاه پاسخ 

 نوع مالیات را در هریک از موارد زیر تعیین کنید : 1

 ت پرداخت کنند.لکارفرمایان باید درصدی از دستمزد کارکنان خود را به دو -

 شرکت ها باید درصدی از سود خودشان را به دولت بپردازند. -

 کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. -
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 زیر چیست؟ موارد هزینه فرصت در هرکدام از 2

 رفتن به دانشگاه بعد از دبیرستان -

 اشتغال بدون ادامه تحصیل -

 تغییر رایانه شخصی -

-  

1.5 

 انواع کاال را مشخص کنید )در هر گزینه هرسه کاال را با هم مقایسه کنید(. 3

 قهوه ، چای ، قند -

 کبریت ، فندک ، بخاری -

 اتومبیل ، دوچرخه ، بنزین -
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  مسائل 

میلیون تومان در انتهای سال  350میلیون تومان و با درآمد  100تولیدکننده ای با هزینه مستقیم  1

 مالی روبه رو شده است : 

 سود حسابداری این تولیدکننده چقدر است؟الف( 

میلیون تومان بیارزد سود ویژه چقدر خواهد  20ب( درصورتیکه ملک این فرد برای اجاره سالیانه 

 بود؟

 

1.5 

 با توجه به جدول به سواالت پاسخ دهید: 2

 و به چه معناست؟ دلی استاالف( کدام ردیف بیانگر نقطه تع

 ب( مازاد عرضه از کدام ردیفی شروع می شود و به چه معناست؟

 ج( مازاد تقاضا از کدام ردیف شروع می شود و به چه معناست؟

 

 قیمت تقاضا عرضه ردیف

1 20 40 10 

2 30 30 20 

3 40 20 30 

4 50 10 40 

5 60 5 50 

6 70 0 60  
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