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 بسمه تعالي

 13/10/99تاریخ:    انسانی مادبیات وعلو پایه دهم رشته درس اقتصاد  آزمون مجازی نوبت اولسؤاالت 

 دقیقه 45زمان:                     ادگي:         نام و نام خانو       شهرستان ایالم نمونه فضیلتدبیرستان 

 بارم شرح سؤاالت ردیف

 کلمات مناسب کامل کنید:جاهای خالی را با    1

 الف(............ کسب و کاری است که با هدف تامین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود.

 ی که برای تولید صرف می شود......... می نامند.ب(پول

 پ(کسی که با نوآوری و خطر پذیری محصوالت جدیدی تولیدو عرضه می کند........ نام دارد.

 کاال ،مقدار عرضه .......... می یابد و بالعکس.ت(با افزایش قیمت یک 

ث(وقتی تولید ....... باشداین امکاا ن وجاود داردکاه حاداقل بیشاتر از یاک کااال تولیاد شاود ،بادون 

 آنکه از تولید کاالی دیگر کاسته شود .

ج(وقتی مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن دارید در این حالات مای کاوییم باا ........ 

 اجه هستیم مو

 ح(............ نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است.

 ............ و ............ هستند .چ(دو گروه از مهمترین تصمیم گیرندگان و بازیگران در اقتصاد 

خ(کاالهایی که می تواناد باعاث بهاناه جاویی و سالطه دشامن و وابساتگی باشاد کااالی.............. 

 است
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 ي مناسب انتخاب كنید. هركدام از سؤاالت زیر گزینهبراي  2

 پیچیده ترین نوع کسب و کار چیست؟2-1

 الف(شخصی       ب(شراکت            ج(تعاونی        د(شرکت

 "نظم ،انضباط،پایداری،اشتیاق و توانایی حل مسئله کدام ویژگی کار آفرین موفق است؟-2-2

 ج(سازمان دهنده        د(ریسک پذیر   الف(نوآور         ب(پر انگیزه     

 در مسیر انتخاب درست و اقتصادی ،نخستین اصل کدام است؟-2-3

 ب(شناسایی منابع کمیاب                         الف(ترسیم بودجه   

 د( هزینه های در رفته         ج(محاسبه هزینه فرصت    

 ماهیتی هستند؟  امروزه بیشتر کسب و کارها در کشور ما با چه-2-4

 الف(شخصی       ب(نیمه دولتی      ج(تعاونی       د(سهامی خاص

 ما آن را هنگام انتخاب درست از دست داده ایم چه نام دارد؟ ارزش بهترین گزینه بعدی که2-5

 الف(هزینه های در رفته    ب(هزینه های تولید    ج(هزینه فرصت   د( درآمد

  

6 



 

 

 

 

وقتی غذایی را که سفارش داده  شده دوست ندارید اما بخاطر پولی کاه پرداخات کارده ایاد تاا -2-6

 ؟یدشده ا اشتباه رایج در تصمیم گیری های اقتصادی   دچار کدامآخرش را می خورید 

 الف(اعتماد به نفس بیش از حد            ب(توجه به هزینه های در رفته

 د(بی صبری زیاد        ج(چسبیدن به وضعیت فعلی        

خریاد مای کنایم دچاار کادام اشاتباه رایاج در تصامیم  وقتی فقط به دلیال حاراج یاا فاروش ویاژه-2-7

 شده ایم؟     گیری اقتصادی 

 الف(اعتماد به نفس بیش از حد                ب(توجه به هزینه های در رفته 

 ذاری حقه های فروش بر تصمیم گیریج(چسبیدن به وضعیت فعلی                     د( اثر گ

کدام مورد با ما اجازه می دهد تا هزیناه فرصات یاک کشاور یاا شارکت را زماانی کاه بایش از -2-8

 یک کاال تولید می کندمجسم کنیم؟

 ب(کارایی و ناکارایی                              الف(مقایسه هزینه ها   

 د(هزینه فرصت اجتماع                    ج(مرز امکانات تولید     

سارمایه گاذاری در زمیناه هاای پار خطر،باادون آماادگی الزم ،باه معناای کادام اشاتباه رایااج در -2-9

 تصمیم گیری است؟   

 ب(اعتماد به نفس بیش از حد      الف(چسبیدن به وضعیت فعلی           

 ج(توجه به هزینه های در رفته             د(اثر گذاری حقه های فروش  

اگاار در آماااده کااردن دوناادگان باارای مسااابقه ،مرباای پااس از توییاار موقعیاات هااا موفااق شااود -2-10

موقعیت یهتری به دوندگان بدهدتا امکان پیشارفت بارای هماه دونادگان باشاد ایان موضاوع بیاانگر 

 کدام مورد است؟

 ب( مرز امکانات تولید                            هزینه ها    الف(مقایسه 

 د(هزینه فرصت اجتماع                          ج(کارایی  و ناکارایی   

به کاالها و خدماتی که توسط افراد زیادی همزمان استفاده می گردد و کسای را نمای تاوان  -2-11

 از استفاده از آن محروم کردچه می گویند؟

 لف(کاالی عمومی       ب(کاالی انحصاری    ج(کاالی خصوصی     د(کاالی رقابتیا

نهااادی قااانونی ، غیرسااود آور کااه ماموریاات هااایی در زمینااه مسااائل انسااانی و اجتماااعی -12-2

 داردجزء کدام موسسات است؟ 

 ب(موسسات غیر انتفاعی و خیریه          الف(موسسه انتفاعی        

 ج(موسسات آموزشی و تجاری      د(موسسات بازرگانی 

 

 



 

 

 

 

 واالت زیر پاسخ کوتاه دهید.ئس ا مالیات بهبدر ارتباط   3

 ؟تمهمترین نوع مالیات بر دارایی کدام اس-3-1

 اولین و مهمترین هدف از گرفتن مالیات چیست؟-3-2

 مالیات بر دخانیات نمونه ای از کدام نوع مالیات است؟-3-3

 کدام نوع مالیات تابع سیاست های کالن  بازرگانی و شرایط اقتصادی کشور است؟-3-4
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 1 دو مورد از مزایا و دو مورد از معایب کسب و کار شرکت را بنویسید . 4

 برای هر کدام از موارد ذیل چه نوع کسب و کاری را توصیه می کنید؟ 5

 رستوران زنجیره ای افتتاح کند .الف( یکی از دانش آموختگان آشپزی  می خواهد 

 ب(نویسنده ای تصمیم می گیرد ادامه ی آخرین کتاب پر فروش خود را بنویسد.
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 75/0 منابع کمیاب را نام ببرید 6

بااا اسااتفاده از اعااداد فرضاای جاادول تقاضااا باارای یااک کاااالی خاااص را تنظاایم و نمااودار مربوطااه را  7

 ترسیم و تحلیل کنید.
1.5 

 1 توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید ،تخصیص بهینه را نشان داد؟چگونه می  8

 75/0 چه عواملی باعث شده است که کشور ها به تجارت بین الملل روی آورند؟ 9

ساوده  یدیاکارگااه تول نیاکاه ا دیامحاسابه کن مای باشاد،اطالعات ذیل مربوط به یک کارگاه تولیادی  10

 کرده است؟ انیز ایبرده 

 میلیون تومان 100 ماهیانهتولید  خرید مواد اولیه برایالف( 

 میلیون 800ب(پول آب و برق ، گاز، عوارض شهرداری و مالیات   ساالنه 

 کارگر( 20میلیون )جمعا  2ج(دستمزد ماهیانه هر کارگر 

 میلیارد 2.5سالیانه   د(در آمد
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 20 شفیعی-موفق باشید 
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